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مقدمه

از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام 
یژه ای به  وافر قرار داشـــته اســـت. دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام و
که پیشـــوایان اســـالم ناب همگی از جمله  گونه ای  یج وقف در بین مســـلمین دارد، به  ترو
واقفیـــن و متولیـــان موقوفـــات بوده انـــد. در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و 
کلیدی فرهنگی، اقتصادی و  یرســـاخت های  مهمترین بســـتر تعالی نهاد دین و یکی از ز
اجتماعی اداره جوامع اســـالمی بوده اســـت. با توجه به اهداف بلند انقالب اســـالمی در 
راســـتای ایجاد جامعه اســـالمی ایرانـــی و تمدن بین الملل اســـالمی، احیـــاء نهاد وقف و 
کید مکرر مقام  که مورد تا یات اساسی ای است  ر شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضرو

معظم رهبری قرار دارد.
در این راســـتا ســـازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با 
کشورها، مقدمات آشنایی و بهره گیری از  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
ظرفیت ها و توانمندی های ســـایر ملل، و توســـعه ارتباطات بین المللی در حوزه وقف، به 
یژه ارتباطات با کشورها و ملت های مسلمان را فراهم نماید. لذا از سال گذشته معاونت  و
ژه پژوهشی »شناخت  توســـعه مدیریت و پشتیبانی ســـازمان اقدام به تعریف و راهبری پرو
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی« 
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف 
یـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد  ز ســـال جاری توســـط جنـــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری، و
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یاســـت جمهوری و  ری ر اســـالمی، جناب آقای دکتر ســـتاری، معاون محترم علم و فناو
یاســـت محترم ســـازمان  حجـــت االســـالم و المســـلمین محمـــدی، نماینده ولی فقیه و ر

گردید. اوقاف و امورخیریه رونمایی 
ژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم می دانم از زحمات  اجرای این پرو
یژه مدیـــرکل دفتر نوســـازی و تحـــول اداری، جناب آقای دکتـــر غالمعلی  همـــه آن هـــا به و
که نقش  کارشناســـان این دفتر، آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی  رحیمی و 
که  کارفرمایـــی ایـــن مطالعات را برعهده داشـــتند، و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری 
ژه را برعهده داشت، و همکار ایشان، آقای علیرضا رحیمی تشکر  مدیریت اجرای این پرو

و قدردانی نمایم.
یغ جناب آقای حسین آب نیکی__ همچنین مراتب ســـپاس خود را از زحمات بی در
ژه را بر عهده  کـــه نظارت براین پـــرو یاســـت ســـازمان اوقاف و امور خیریه__  ر عالی ر مشـــاو

کیفی آن تالش نمود اعالم می دارم. گرفت و در جهت ارتقاء 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه 
کشورها در این حوزه،  به منظور آشنایی با بیشینه، روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی 
نگاشت نهادی مجموعه های فعال در بخش وقف )شامل معرفی نهادها و روابط ما بین 
آن هـــا( و برنامه هـــای آتـــی این کشـــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از 
کشـــورهای مورد مطالعه، در دستور  تجربیات ناموفق، با لحاظ اقتضائات منحصربه فرد 

گردید. گرفت و عملیاتی  کار قرار 
ژه در قالب چهـــار فاز ذیل  بـــه منظـــور تحقق اهداف مدنظر، شـــرح خدمـــات این پـــرو

گردید: طراحی و اجرا 
ین طرح و چارچوب اولیه	  فاز صفر: تدو
کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی 	  فــاز اول: تعییــن شــاخص های انتخــاب 

کشورها
گزارش مطالعات انجام شده مرتبط	  ری، تحلیل و جمع بندی  گردآو فاز دوم: 
کشورهای مدنظر	  ری و تجزیه وتحلیل اطالعات هر یک از  فاز سوم: جمع آو
کلی مطالعه	  فاز چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری 

ژه و جزئیات هر یک از  ین چهارچوب کالن، تفصیلی و محدوده پـــرو فـــاز صفر بـــه تدو
مراحـــل و فعالیت هـــا اختصـــاص یافـــت. در فـــاز اول شـــاخص هایی جهـــت انتخـــاب 
کشـــورهای مدنظر  گردید و مبتنی بر این شـــاخص ها،  کشـــورهای هدف مطالعه، تعیین 
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کشورهای  که  جهت مطالعه، مشخص شدند. این شاخص ها به گونه ای انتخاب شدند 
کشورهای موفق در حوزه  کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه،  همسایه، 
یـــه در دنیا و نیز کشـــورهای مشـــابه جمهوری اســـالمی ایـــران از جهت  وقـــف و امـــور خیر

گیرند. وضعیت فرهنگی، اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار 
ری  ری، تحلیل و جمع بندی مطالعات انجام شده« به جمع آو فاز دوم با عنوان »گردآو
و تحلیل مطالعات موجود در کشـــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
کشـــورها اختصاص یافت. هدف این فاز بهره بـــرداری از اطالعات و پژوهش های مرتبط 

گرفتن مطالعات پیشین  بود.   کشور و همچنین پرهیز از نادیده  انجام شده موجود در 
ری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه  فـــاز ســـوم نیز بـــه ترتیب بـــه جمـــع آو
کشورهای منتخب از منابع مکتوب، اینترنتی و سایر منابع در دسترس، و تجزیه وتحلیل 
اطالعات و جمع بندی مطالب اختصاص یافت. در نهایت طی فاز چهارم جمع بندی و 

گردید. کلی مطالعه انجام و ارائه  کشورها و نتیجه گیری  نتایج حاصل از مطالعه همه 
کشـــور  گرفتند شـــامل پانزده  ژه هدف مطالعه قرار  که در این پرو کشـــورهایی  مجموعه 
که با توجه به شاخص های مدنظر سازمان،  اســـالمی و پانزده کشور غیر اسالمی می باشد 
یژگی های اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،  همچون همسایگی و و
یـــت و فعالیت های درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،  برخـــورداری از نظـــام مدیر
وجـــود ارتباطـــات بخـــش وقف و امـــور خیریه بین جمهوری اســـالمی ایران و کشـــور مورد 

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
یکی از کشورهای غیر اسالمی منتخب کشور بریتانیا است. رتبه باال در رتبه بندی های 
یافته،  معتبـــر دنیـــا در حـــوزه وقف و امـــور خیریه، برخـــورداری از نظـــام مدیریت ســـاختار
یـــه مفصل و جامـــع و برنامه  یـــه، قانون خیر شـــفافیت در ارائـــه اطالعات موسســـات خیر
ئل انتخاب بریتانیـــا به عنوان یکی از  اســـتراتژیک توســـعه وقف و امور خیریه از جملـــه دال

کشورهای هدف مطالعه می باشد.
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
کشـــور بریتانیـــا می باشـــد و در آن وضعیت جغرافیایی، سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و 
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کشـــور بریتانیا، مفهوم وقف و امور خیریه، روند توســـعه و وضعیت موجود بخش  یخی  تار
وقف و امور خیریه، نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توسعه ای این 

کشور بریتانیا طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است. بخش در 
برای انجام تحقیق حاضر در ابتدا اطالعات کشور بریتانیا شامل اطالعات اجتماعی، 
ری شـــد. این اطالعات با جستجودر سایت های اینترنتی و  اقتصادی و فرهنگی جمع آو
ســـایر منابع اطالعاتی به دســـت آمد. برای بررســـی آمار و اطالعات مرتبط با امور خیریه  و 
گزارش های دیگری بررسی شدند. این  شـــاخص های بخشندگی کشور بریتانیا مقاالت و 
که اطالعات  گزارش ها شامل برخی پژوهش های خارجی مربوط به سال های اخیر است 
کشـــور بریتانیـــا در اختیار قـــرار می دهد. همچنیـــن هر یک از  ارزشـــمندی را در ارتبـــاط با 
نهادهـــای فعال در بریتانیا با برخورداری از ســـایت هایی مشـــخص اطالعات مفیدی در 
کشور بریتانیا در دسترس عموم قرار می دهند. زمینه نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

یژه ای دارد، ذکر این نکته اســـت  گزارش اهمیت و که اشـــاره به آن در ابتدای  نکته ای 
کـــه در انتخـــاب کشـــور انگلیس بـــه عنوان یکـــی از کشـــورهای منتخب جهـــت مطالعه 
گـــردد. در این مطالعه هدف  می بایســـت تفاوت بین بریتانیا )UK( و انگلیس مشـــخص 
کشـــور انگلیس می باشد ولی با توجه به اینکه در بیشـــتر موارد تفکیک انگلیس از بریتانیا 
کالن بریتانیا در  غیر ممکن می باشـــد و اطالعات هر دو در هم تنیده اســـت لذا از عنوان 

گزارش استفاده شده است.   این 
کار مقـــاالت، مطالعات و پایگاه های اینترنتی فارســـی که در زمینه کشـــور  در ابتـــدای 
گرفت. درمجموع ســـه مقاله  بریتانیـــا اطالعات قابل توجهی داشـــتند، مورد بررســـی قـــرار 

ین بررسی شد: فارسی با عناو
کشور انگلیس )بهار 93(	  گزارش مطالعات تطبیقی مدیریت وقف در 
کشورهای غیر اسالمی: مطالعه انگلیس	  بررسی موسسات وقفی در 
مطالعه تطبیقی وقف و تراست در حقوق ایران و انگلیس	 

در فصل اول برای بررسی و حصول اطالعات کلی در مورد کشور بریتانیا به سایت های 
مختلف فارسی و انگلیســـی زبان مراجعه شد تا اطالعاتی در مورد وضعیت جغرافیایی، 
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کشوری، وضعیت فرهنگی، اوضاع سیاسی- اجتماعی، ساختار حکومت،  تقسیمات 
که بیشـــترین  وضعیت اقتصادی و شـــاخص های این حوزه به دســـت آید. ســـایت هایی 
که اطالعات مناسبی را در این زمینه  کردند عبارتند از سایت دیپلماسی ایرانی  کمک را 
یکیپدیا که اطالعات کالن مناســـبی در این خصوص داشت و سایت  دارا بود، ســـایت و

کرده بود. که شاخص های اقتصادی و جمعیتی را فراهم  بانک جهانی 
کشـــور انگلیس با توجه بـــه قانون خیریه  در فصـــل دوم مفهـــوم وقف و امـــور خیریه در 
کمیســـیون امور خیریه به تفصیل شرح داده شـــد و انواع امور خیریه در  انگلیس و ســـایت 
یـــه معمولـــی، معـــاف و مســـتثنی بیان شـــده اســـت و نیات  کلـــی امـــور خیر ســـه دســـته 
گردیده اســـت. در بریتانیـــا واژه Charity به  خیرخواهانـــه با توجـــه به این قانون مشـــخص 
گردید و مشـــخص شـــد که  عنوان اصلی ترین واژه در حوزه وقف و امور خیریه شناســـایی 

کلیساها ذیل موسسات خیریه قرار دارند.
گرفتند.  فصل سوم روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه موردمطالعه قرار 
کمیسیون امور خیریه با استناد به قانون  که در مدیریت  در قسمت روند توسعه، تغییراتی 
یـــه رخ داد، بیان شـــد و همچنین این بخش به بیان روند توســـعه قوانیـــن وقف و امور  خیر
یـــه در بریتانیـــا پرداخته اســـت. در این فصـــل وضعیت موجود وقف و امـــور خیریه در  خیر
بریتانیا به تفصیل اشاره شد و تعداد موسسات خیریه، درآمدها، هزینه ها و .... به صورت 
کامـــل طی ســـالیان مختلف بیان شـــد و در انتهای فصل مقایســـه وضعیـــت وقف و امور 

کشورها صورت پذیرفت. کشور بریتانیا در امور خیریه با دیگر  خیریه 
یگران فعـــال در حوزه وقف و امور خیریه می پردازد. در ابتدا  فصـــل چهارم به معرفی باز
یگران فعال و  کنش گران معرفی شـــد و ســـپس توضیـــح مختصری درباره هر یـــک باز انواع 
یری با عنوان نگاشـــت  کوتاه بیان شـــده اســـت ســـپس در تصو نقـــش هـــر یک به صورت 
یگران به همراه ارتباطات آن ها نشان داد شد و در ادامه، هر یک  نهادی نقش هر یک از باز
کلی  گرفته اند. الزم به ذکر اســـت، بـــه صورت  از نهادهـــا به طـــور مفصل موردبررســـی قرار 
کمیسیون امورخیریه بریتانیا به عنوان یک نهاد دولتی مسئولیت ثبت و نظارت بر تمامی 

موسسات خیریه را بر عهده دارد.



پیشگفتار  /  25

کشور برای آینده و همچنین قوانین  گزارش، مربوط به برنامه های این  فصل پنجم این 
که در این زمینه برنامه اســـتراتژی 2015- و مقـــررات مرتبط با وقف و امورخیریه می باشـــد 
2018 کمیسیون امور خیریه معرفی، و به صورت کلی در خصوص قانون خیریه انگلستان 

و ولز توضیحاتی بیان شده است.
ز  گـــزارش از مراجع معتبر و به رو ین این  که در تدو در مجمـــوع تالش بر این بوده اســـت 
گرفته شـــود و با برقراری ارتباط با نهادهای مربوطـــه داخلی و خارجی، محتوای  دنیـــا بهره 
گردد.  انشـــاء اهلل بـــا نقد و نظـــرات متخصصین مرتبط و  گـــزارش از دقـــت باالیی برخوردار 

گردد. تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های تکمیلی مثمرثمر واقع 
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاه های 

ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.

مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
 و ناظر پروژه





| فصل اول |

کشور بریتانیا کلی  اطالعات 





کشور بریتانیا- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
کشـــور،  به منظـــور آشـــنایی و مطالعـــه روندهـــای اجتماعی و فرهنگـــی مربوط به یک 
که  گـــزارش همان طور  ری اســـت؛ در ایـــن  کشـــور ضـــرو کلی آن  یژگی هـــای  آشـــنایی بـــا و
کمک های خیریه و وقف و ســـازوکارهای  گردید، به بررســـی روند تغییر  پیش ازاین اشـــاره 
مربوط به آن پرداخته می شود. مطالعات گسترده ای درزمینه مؤلفه های تأثیرگذار درزمینه 
کـــه از آن میان  کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت  کمک های خیریه و وقف در 

می توان به مذهب، سطح تحصیالت، سن افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
یژگی های بارز کشور بریتانیا پرداخته می شود که  به همین جهت در این فصل به بررسی و
در چهار بخش اطالعات جغرافیایی و جمعیت شناختی، اطالعات اقتصادی، اطالعات 

سیاسی و درنهایت جایگاه این کشور در حوزه وقف و کمک های خیریه می باشد.
گزارش حائز  که اشـــاره به آن در ابتدای  که در پیشـــگفتار بیان شـــد نکته ای  همانطور 
کشـــور انگلیس به عنوان  کـــه در انتخاب  یژه ای می باشـــد ذکر این نکته اســـت  اهمیت و
کشـــورهای منتخـــب جهت مطالعـــه می بایســـت تفاوت بیـــن بریتانیـــا )UK( و  یکـــی از 
کشـــور انگلیس می باشد و جهت معرفی  گردد. در این مطالعه هدف  انگلیس مشـــخص 
گردد. همچنین  انگلیـــس الزم اســـت در ابتدا نیز اطالعاتی در خصوص بریتانیا نیـــز بیان 
کشـــور بریتانیا بیان شـــده اســـت و به تفکیک بـــرای انگلیس  بســـیاری از اطالعات برای 

گزارش استفاده شده است. مشخص نشده است و لذا از این اطالعات در 
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اطالعات جغرافیایی- 1-1
بریتانیـــا یـــا پادشـــاهی متحد بریتانیا با نام رســـمی پادشـــاهی متحد بریتانیـــای کبیر و 
کشور بریتانیا به اشتباه »انگلستان« یا  کل  که در بسیاری از منابع فارسی،  ایرلند شمالی1 
پا واقع شده  به طور خالصه »انگلیس« خوانده شـــده اســـت، در ســـواحل شـــمال غربی ارو
کانال مانش از  یای شمال از شبه جزیره اسکاندیناوی و هلند، و توسط  اســـت و توسط در

فرانسه جدا می گردد. 
کبیر   در منابع رســـمی از عبارت های »پادشاهی متحد«، »پادشاهی متحد بریتانیای 

کبیر« یا »بریتانیا« استفاده شده است.  و ایرلند شمالی«، »بریتانیای 
کبیر و ایرلند شمالی« در قاره  شکل شماره )1-1( جایگاه » پادشاهی متحد بریتانیای 

پا را نشان می دهد. ]1[ ارو

شکل 1-1. جایگاه پادشاهی متحد در اروپا

1. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK)
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کشـــور از دو جزیره اصلی تشکیل شـــده اســـت؛ جزیره اصلی و بزرگ تر »بریتانیای  این 
کبیر« نامیده می شود و شامل اسکاتلند، ولز و انگلستان است و جزیره دیگر جزیره ایرلند 
یای ایرلند از بریتانیای کبیر جدا می شـــود و شامل ایرلند شمالی )در  اســـت که توســـط در
کشـــور  شـــمال( و جمهـــوری ایرلند )در جنوب( می باشـــد. جمهوری ایرلند جنوبی یک 
پاست و بخشـــی از کشور بریتانیا محسوب نمی شود.]1[  مســـتقل و عضوی از اتحادیه ارو

کبیر را نشان می دهد.  کشوری بریتانیای  شکل شماره )1-2( تقسیمات 

کشوری پادشاهی متحد بریتانیا شکل 1-2. تقسیمات 
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 پادشـــاهی متحـــد دارای چهارده ســـرزمین برون مرزی اســـت. این ســـرزمین ها بقایای 
یخ به شمار می رود  امپراتوری انگلستان هستند. این امپراتوری که بزرگ ترین امپراتوری تار
کره زمین را شامل می شد.  در اوج خود در سده های 19 و 20 تقریب یک چهارم زمین های 
که در شکل )1-3( نیز نشان داده شده است  چهارده سرزمین برون مرزی پادشاهی متحد 

عبارت  اند. از:

• آنگویال1	
• برمودا2	
• قلمرو انگلستانی قطب جنوب3	
• قلمرو انگلستان در اقیانوس هند4	
• کیمن5	 جزایر 
• جزایر فالکلند6	
• مونتسرات8	 جبل طارق7 
• جزایر پیتکرن، هندرسون، دوسی و اونو9	
• سنت هلن10	
• یچ جنوبی11	 جزایر جورجیای جنوبی و ساندو
• کروتیری و دکلیا در قبرس12	 مناطق پایگاهی مستقل آ
• کایکوس13	 جزایر تورکس و 

جزایر ویرجین انگلستان14	 

1  Anguilla
2  Bermuda
3  British Antarctic Territory (BAT)
4  British Indian Ocean Territory (BIOT)
5  Cayman Islands
6  Falkland Islands
7  Gibraltar
8  Montserrat
9  Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno
10  St Helena
11  South Georgia and the South Sandwich Islands (SGSSI)
12  Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia on Cyprus (SBAs)
13  Turks and Caicos Islands
14  Virgin Islands (commonly known as the British Virgin Islands)
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شکل 1-3. سرزمین های فرامرزی پادشاهی متحد

انگلیس نام نیمه ی جنوبی جزیره بریتانیای کبیر و یکی از چهار بخش کشور پادشاهی 
کبیر و ایرلند شمالی است. متحد بریتانیای 

این منطقه از شمال با اسکاتلند و از غرب با ولز هم مرز است و مهم ترین و عمده ترین 
یای  کشور در شمال غرب در کشور بریتانیا است. مرزهای آبی این  جزء تشکیل دهنده ی 
یای شمال هســـتند، و در جنوب  یای ســـلتی و در شـــرق در ایرلنـــد، در جنـــوب غرب در

کشور فرانسه جدا می کند. پای و  نیز کانال مانش آن را از ارو
که از جمله آن ها می توان  کوچک و بزرگ است  انگلستان دارای بیش از یکصد جزیره 
کـــرد. شـــهر لندن پایتخت انگلســـتان و در عین حال  به جزیـــره وایت و جزیره من اشـــاره 
که از میان شهر  پایتخت پادشاهی بریتانیا اســـت. پرآب ترین رود بریتانیا، رود تیمز است 

یزد. یای شمال می ر لندن می گذرد و به در

اطالعات اجتماعی_ فرهنگی- 1-3
در حال حاضر جمعیت پادشـــاهی متحد بریتانیا 64،928،77 می باشد، همان طور 
یخ خود، تقریبًا روند  کشور در طول تار که در شکل )1-4( مشاهده می شود جمعیت این 

صعودی داشته است.]2[
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شکل 1-4. روند تغییرات جمعیت پادشاهی متحد بریتانیا در طول تاریخ

پراکندگی سنی- 1-3-1
یـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه  کمک هـــای خیر ســـن افـــراد می تواند در میـــزان 
کمک های غیرمذهبی مشاهده نشده است. ازجمله عواملی  مشـــخصی بین سن افراد و 
تر  تر افزایش یابد، باال کمک های خیریه در میان افراد با ســـن باال که ســـبب می شـــود میزان 
بـــودن گرایش های مذهبی این افراد نســـبت به افراد جوان تر اســـت، از طـــرف دیگر افراد در 
کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحت تـــر می توانند از اندوخته  ســـنین باال 
که افراد با نزدیک شدن  کمک نمایند. همچنین مطالعات نشان می دهد  خود به دیگران 

کمک به آن ها می  اندیشند. به پایان زندگی و یاد مرگ بیشتر به دیگران فکر می کنند و به 
که زنان به دلیل حـــس همدلی و تمایالت  در برخی مطالعات، مشاهده شـــده اســـت 
یـــه نشـــان می دهند، و  مذهبـــی و اجتماعـــی بـــودن، تمایـــل بیشـــتری بـــه کمک های خیر
درعین حـــال مـــردان باوجوداینکـــه تمایل کمتری بـــه کمک کردن ابـــراز می کنند، در عمل 
کمک های بیشـــتری می کنند؛ باوجود همه این مسائل جنســـیت نمی تواند به عنوان یک 
متغیر مســـتقل و منفرد در میزان بخشـــندگی افراد ســـنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیر 
کردن و سایر متغیرهای عنوان شده در  کمک  درآمد افراد، نظر سایر افراد خانواده نسبت به 

این فصل نیز تأثیرگذار می باشند.]3[
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یـــع ســـنی جمعیـــت در اوایل ســـال 2016 مطابـــق شـــکل )1-5( و )1-6( تخمین  توز
زده شده است:

کبیر شکل 1-5. توزیع سنی جمعیت در بریتانیای 

کبیر شکل 1-6. توزیع سنی و جنسیتی جمعیت در بریتانیای 

جدول  1-1-توزیع سنی و جنسیتی جمعیت

نسبت مرد به زندرصدگروه سنی )سال(ردیف

1.1517/31/05

216.6466/21/02

3+6516/50/79

1000/98جمعیت کل6

یر 15 سال __ درصد افراد ز
درصد افراد بین 16 تا 64 سال __
درصد افراد باالی 65 سال __
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مذهب- 1-3-1
کبیر و ایرلند شـــمالی در  ترکیب پیروان ادیان مختلف در پادشـــاهی متحد بریتانیای 

سال 2015، به شرح جدول )1-2( می باشد:]4[

کبیر جدول 1-2. توزیع پیروان مذاهب مختلف در بریتانیای 

درصد پیروانمذهب

31/1مسیحیت پروتستان

9/1مسیحیت کاتولیک

7/6سایر فرقه های مسیحیت

1/6اسالم

5/9سایر ادیان

44/7بدون مذهب

کشور، پادشاهی  که اخیرًا انجام شده اســـت، در میان 65  بر اســـاس یک نظرســـنجی 
کسب نموده است. متحد بریتانیا رتبه 59 ازنظر غیرمذهبی ترین شهروندان را 

 فرهنگ امور خیریه در بریتانیا- 1-3-3
کـــه درآمد کل آن ها  بیـــش از هـــزار مرکز خیریه اســـالمی  و بنیـــاد در بریتانیا وجود دارند 
که تقریب 21 پوند برای هر مسلمان در انگلیس می باشد.  بالغ بر 42 میلیون پوند می شود، 
بخـــش اعظم این مبلـــغ در خارج برای کمک به جنـــگ زدگان و قربانیان قحطی و بالیای 

طبیعی هزینه می گردد.
که در ســـال 1948 تأســـیس شـــد، بزرگ ترین مؤسسه خیریه  بنیاد تســـکین اســـالمی ، 
بریتانیـــا بـــا درآمد جهانـــی و خالص 15 میلیون پوند اســـت که 5 میلیـــون پوند آن در خود 

ری می شود. بریتانیا جمع آو
یافت می دارد و در حال حاضر،  کمک هایی از اداره توســـعه بین الملل هم در این بنیاد 
کمک های انســـانی در افغانســـتان، فلســـطین و چچن است. از  تمرکز اصلی بنیاد مذکور 
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یازدهم ســـپتامبر به بعد، توجهات خاصی به بنیادهای خیریه اصلی به عنوان مراکز تأمین 
یســـت ها معطوف شـــده اســـت. باوجود 14 پرونده تحقیقاتی در این خصوص  اعتبار ترور
کشف نشده اســـت. جوامع اسالمی  یســـتی  گروه های ترور هیچ گونه ارتباط مســـتقیمی  با 
یادی اعتبار مالی از عربستان سعودی و سایر کشور های   بریتانیا از زمان شکل گیری مبالغ ز
یافت داشـــته اند. برای نمونه اهدای مبالغ هنگفـــت کمک 20 میلیون پوندی  اســـالمی در
کمک  کسفورد برای احداث ساختمان جدید و  اخیر عربستان سعودی به مراکز اسالمی آ
3 میلیون پوندی شاه فهد برای ساخت مسجد و مراکز اسالمی  ادینبوره مربوط می شود«.

اطالعات اقتصادی- 1-1
ازجملـــه مهم تریـــن صنایـــع ایـــن کشـــور می تـــوان به آهـــن و پوالد، وســـایل مهندســـی، 
رزی، ســـاختمانی، راه سازی، ماشـــین و هواپیماسازی، منســـوجات، شیمیایی و  کشـــاو

تولیدات غذایی و نظامی اشاره نمود. 
که  کشـــور مطابق شـــکل )1-7( هســـت  رونـــد تغییـــرات تولیـــد ناخالص داخلی این 
که در سال  که مشاهده می شود این روند صعودی است و پیش بینی می شود   همان طور 

2021 به رقم 3،375 میلیارد دالر )10/7 میلیون میلیارد تومان( برسد.
کبیر در ســـال 2015 معادل 1،790،466 میلیون یورو  تولید ناخالص داخلی بریتانیای 

)6/3 میلیون میلیارد تومان( بوده است.]5[

شکل 1-7. تغییرات تولید ناخالص داخلی بریتانیا
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بـــا توجه به اینکه میـــزان درآمد افراد می تواند بر میزان بخشـــندگی آن ها اثرگذار باشـــد، 
متوســـط درآمد سرانه شهروندان بریتانیایی به همراه متوسط درآمد سرانه جهانی در شکل 
رده شده است. )درآمدها بر اساس دالر آمریکا می باشد.( میانگین درآمد سرانه  )1-8( آو
کبیر در سال 2014 معادل 43،390 دالر آمریکا )137 میلیون تومان(  شهروندان بریتانیای 

بوده است.]5[

کبیر شکل 1-8. تغییرات میانگین درآمد سرانه شهروندان بریتانیای 

خ بیکاری در پادشاهی متحد بریتانیا شکل 1-9. روند تغییرات نر
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کبیر بر اســـاس آمار بانک  کشـــور بریتانیـــای  همچنیـــن نـــرخ بیکاری چند ســـال اخیر 
جهانی مطابق شکل )1-9( می باشد:]5[

که مشاهده می شود نرخ بیکاری از سال 2008، روند صعودی داشته است  همان طور 
تر بوده اســـت، این نرخ تا ســـال 2012  و در این ســـال از میانگین نرخ بیکاری در دنیا نیز باال

تقریب ثابت بوده است و از این سال سیر نزولی خود را آغاز نموده است ]5[.

اطالعات سیاسی- 1-5
که روی نظام  کشـــور می باشد  ترین مقام  در بریتانیا، مقام ســـلطنت یا همان ملکه باال
کشـــور را بر  کلی  گـــذاری، نظام اجرایـــی و نظام قضایی نظارت داشـــته و مدیریت  قانـــون 
عهـــده دارد و همچنیـــن در مواقـــع لـــزوم می تواند نســـبت به عـــزل و نصب هر یـــک از این 

مقامات اقدام نماید.
یتانیا ســـلطنت مشـــروطه و بدون قانون اساســـی مکتوب است. مجلس  حکومت بر
اعیان، مجلس انتخاب نشـــده پارلمان، متشـــکل از بیش از 20 لرد اســـتیناف )اعضای 
کلیســـای  غیـــر موروثـــی(، بیش از 370 عضو مادام العمر، 2 اســـقف اعظم و 24 اســـقف 

بریتانیا می باشد.
که بارأی تمامی افراد باالی 18 ســـال برای  مجلس عوام متشـــکل اســـت از 651 عضو 
که از  یری انتصاب می کند  ز پنج ســـال انتخاب می شوند.پادشاه شخصی را به نخست و

پشتیبانی اکثریت مجلس عوام برخوردار است.
یتانیا  کشور بر کشـــور بریتانیا، پادشاهی مشـــروطه است. ثبات سیاسی  نوع حکومت 
فوق العاده بوده و یکی از باثبات ترین سیاســـت های جهان به شـــمار می آید. قوه مقننه از 
دو مجلـــس قانون گذاری)مجلس عوام( با 635 عضو )برای مدت 5 ســـال( و )مجلس 
اعیان( با 1000 عضو تشکیل یافته است. قانون اساسی موجود بریتانیا، قسمتی از قوانین 
یبی مجلس، قســـمتی از قوانین عرفی جاری و معمول، و قســـمتی از حقوق ســـنتی  تصو
تشـــکیل یافته اســـت. مواد قانون اساســـی هیچ گاه به صورت مدون درنیامده و در مواقع 
یب پارلمان و یا آرای عمومی تغییرپذیرند.  ز از طریق تصو لزوم می توانند بر طبق شرایط رو
کشـــور اســـت و شـــامل نمایندگان موروثی،  مجلس لردها عالی ترین مرجع رســـیدگی در 
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کشیشان عالی  اشراف و نجیب زادگان، قضات عالی مادام العمر، 2 اسقف و 24 نفر از 
یب قوانین می باشـــد ولی  یـــق انداختن تصو می باشـــد. این مجلـــس دارای قدرت به تعو
کنـــد. مجلـــس عـــوام واضـــع قوانیـــن و  یـــب نهائـــی آن هـــا جلوگیـــری  نمی توانـــد از تصو
کبیر از اتحاد اسکاتلند، انگلستان،  یب کننده نهائی آن ها می باشد.کشور بریتانیای  تصو
یش، استقالل و  که واحدهای فوق در امور داخلی خو ولز و ایرلند شـــمالی تشـــکیل یافته 
کشور مستقل محسوب می گردند. فعالیت  خودمختاری نســـبی دارند و هر یک به عنوان 
یتانیـــا تا حـــدودی آزاد اســـت. ازجمله احـــزاب مهم آن می تـــوان به احزاب  احـــزاب در بر
کارگر، آزادیخـــواه، دموکرات لیبـــرال )آزادیخواه(، و حزب ملی اســـکاتلند  محافظـــه کار، 
یتانیا از به رســـمیت  اشـــاره نمود. طی ســـال 1533، مقارن با حکومت هنری هشـــتم، بر
کلیسای  کلیسای آنجلیکا به عنوان  کاتولیک خودداری نموده و از  کلیساهای  شناختن 
کلیســـاها از هیچ گونه  کشـــور بـــوده و  کشـــور یاد نمود. بااین وجود پادشـــاه رئیس  رســـمی 

قدرت برخوردار نمی باشند ]6و7[

کلی ساختار سیاسی و امور خیریه در بریتانیا ]7[ شکل 1-10. شمای 
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نظام قانون گذاری )پارلمان(- 1-5-1
فعالیت های پارلمان در دو مجلس اعیان و عوام صورت می پذیرد.	 
وظایف این دو مجلس مشـــابه است و عبارت است از: وضع قانون، بررسی موشکافانه 	 

فعالیت های دولت، بحث در خصوص مسائل جاری.
یب و تخصیص بودجـــه به دولت را نیز بر 	  عـــالوه بر موارد فـــوق مجلس عوام وظیفه تصو

عهده دارد.]7[

نظام اجرایی- 1-5-1

دپارتمان های وزیران- 1-5-1-1
زرا به 	  زارتخانه های ایران است که کابینه دولت از تشکیل این و یران مانند و ز دپارتمان و

وجود می آید.
زارت دفاع اما برخی از 	  زارتخانه های بریتانیا متعلق به کل بریتانیا اســـت مثل و برخی از و

دپارتمان ها فقط مختص انگلیس است.]7[

دپارتمان های غیروزرا- 1-5-1-1
یر نیستند 	  ز رئیس هر یک از این دپارتمان ها یکی از کارمندان ارشـــد دولتی هستند که و

کابینه نیز حضور ندارند. و در 
 وظیفه نظارت و بازرسی را بر عهده دارند.]7[	 

ً
این دپارتمان ها معموال

نظام قضایی- 1-5-3
بخشی از دولت هستند که وظیفه ارائه خدمات دولتی را بر عهده دارند و در تصمیم گیری 	 

و سیاست گذاری دخالت ندارند.
ره ای، بخشـــی از فعالیت های 	  خدماتی که ارائه می کنند عبارت  اند. از: اجرایی، مشـــاو

قضایی، نظارت بر زندان ها]7[





| فصل دوم |

 مفهوم وقف و امور خیریه 
کشور بریتانیا در 





کشور بریتانیا- 1 مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
که تنها برای  گفته   می  شود   از نظر قانون انگلســـتان و ولز، موسسه خیریه به موسسه ای 
کنترل دادگاه عالی در حوزه  قضایی باشد. 3  مقاصد خیرخوا  هانه تأســـیس شده و تحت 
که تحت  که شـــامل مؤسســـات خیریه  معمولی  نوع موسســـه خیریه در بریتانیا وجود دارد 
کمیسیون  که از نظارت  کمیسیون امور خیریه قرار دارند، مؤسسات خیریه  معاف  نظارت 
امور خیریه معاف هستند و مؤسسات خیریه مستثنی که نیازی به ثبت نام یا ارائه گزارش 

ساالنه ندارند.

مفهوم نفع عمومی- 1-1
الزام به داشتن نفع عمو  می  در قصد خیرخوا  هانه برای هر خیریه ای از دو بعد در قانون 

خیریه   ها بررسی شده است.
بعد سودمندی	 

که قصد ســـودمند باشـــد. برای نیل به این   بعد  بعد منفعت داشـــتن بدین معناســـت 
که به موجب قصـــد به وجود  آیـــد نباید  قصـــد باید ســـودمند باشـــد و هر ضـــرر و خســـارتی 

سنگین تر از منفعت قصد باشد.
بعد عمو  می  	 

کسانی از قصد سود   می برند  که چه  بعد   عمومیت منفعت عمو  می  در مورد  این است 
و بـــرای ارضـــای بعد عمو  می   بودن قصد باید به عمـــوم به صورت کلی یا بخش کافی از آن 
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سود برساند و نباید منجر به افزایش تصادفی نفع شخصی شود.
کلـــی بـــرای   این  که قصد به نفع عمو  می   باشـــد باید هر دو بعد ســـودمندی و  در حالـــت 

کند. عمو  می   بودن را ارضا 
کم است. کردن فقر باشد قوانین متفاوتی حا گر قصد تسکین یا برطرف  هرچند ا

کل خیریه   هـــا با قصد تســـکین )و در بعضـــی موارد جلوگیری از ( فقر در مقایســـه با  در 
کوچک تری از عموم ســـود برســـانند. بـــرای   این  که یک  ســـایر خیریه   ها   می توانند به بخش 
کند. درحالی که  قصد خیرخوا  هانه باشـــد. باید هر دو بعد   عمومیت و سودمندی را   تأمین 
در مورد مقاصد تسکین و جلوگیری از فقر   این   موقعیت متفاوت است و در این   خیریه   ها 
گانـــه ای   به بعد  دادگاه تنهـــا بعـــد ســـودمندی را در نظـــر   می گیـــرد  . در این   مـــوارد توجه جدا

عمو  می   بودن نمی  شود.
از نظـــر قانـــون تنهـــا خیریه   ها بـــا قصد تســـکین )و در بعضی مـــوارد جلوگیـــری از ( فقر 

کنند با ارجاع به: که سود   می برند را تعریف  کسانی    می توانند 
ارتباطات فامیلی آن  ها )به معنای نژاد  هایی از یک فرد(	 
کارفرما	  استخدام آن  ها توسط 
یت آن  ها در یک اتحادیه غیریکپارچه	  عضو

که در آن سودمندی »افراد نام برده" را در نظر   می گیرد   داشته باشد  خیریه نباید قصدی 
گر آن افراد فقیر باشند.]8[ حتی ا

تعاریف نیات خیرخواهانه- 1-3
یر باشد: که بر  اساس یکی از موارد ز در این    بخش مقصدی خیرخوا  هانه است 

فقرزدایی. 1
پیشرفت  آموزش. 2
پیشرفت دین. 3
پیشرفت سالمت یا  نجات جان انسان  ها. 4
پیشرفت  توسعه شهروندی و اجتماع. 5
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پیشرفت هنر، فرهنگ،   میراث یا علوم. 6
رزش  های مبتدی. 7 پیشرفت و
پیشرفت حقوق انسانی، حل تضاد  ها، اتحاد یا ارتقای هم آوایی دینی و نژادی و برابری . 8

و تنوع
یستی. 9 پیشرفت محافظت یا بهبود محیط ز

گرفتاری مالی یا سایر . 10 تســـکین افراد نیازمند به خاطر سن، بیماری   جســـمی ، ناتوانی، 
یان  ها ز

پیشرفت رفاه جانوران. 11
یس   های پلیس، آتش نشانی و . 12 کارایی سرو کارایی نیرو  های مســـلح سلطنتی یا  ارتقای 

یا عملیات نجات و آمبوالنس
که. 13 هر  مقصد دیگری 

الف(   در پاراگراف  هـــای)1( تـــا )13( نباشـــد ولی به عنوان مقصـــدی خیرخوا  هانه 
مطابق با بخش 5 )تفریحی و...( یا قانون قدیم باشد.

ب(  بـــه صـــورت موجهی مشـــابهت ذاتی بـــا اهـــداف پاراگراف  های)1( تـــا )13(یا 
پاراگراف )الف( دارد.

که براساس قانون مربوط به  ج(   به  صورت موجهی مشـــابه یکی از مقاصدی باشد 
انگلستان و ولز شناخته شده است.]8[

تعاریف نیات خیرخواهانه- 1-1

فقرزدایی- 1-1-1
گذشـــته  دادگاه فقـــر را با اشـــاره به تنگنای مالی یـــا نبود امکانات اساســـی تعریف  در 
یادی  یان  ها و سختی   های ز   می  کرد، ولی در جامعه و شرایط اقتصادی کنونی، فقر شامل ز

ناشی از نبود منابع اساسی و مالی   می  شود.
که منجر به فقر   می شوند  کرد ازآنجایی که مشـــکالتی  تعریفی قطعی برای فقر   نمی   توان 
کل جامعه را تحت تأثیـــر قرار دهند و  که   می تواند افـــراد و  چندبعـــدی و تجمعی هســـتند 
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کوتاه مدت باشد.    می تواند   زمینه ی تجربه   های  بلندمدت یا 
که پول ندارند نیســـت، بلکه  کمک   های مالی به مردم  فقرزدایـــی تنها به معنای دادن 
مســـئله ای   پیچیده تر و وابسته به  شـــرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. کمیسیون از 
که  کـــه در ارتباط با فقرزدایی هســـتند به   این   نتیجه رســـیده اســـت  بررســـی خیریه   هایـــی 
خیریه   ها هر دو حالت علل )جلوگیری از( فقر و نتایج )تسکین( فقر را هدف قرار داده  اند.

که ســـختی مالی دارند فقیر نیســـتند، ولی شاید همچنان کمک به  الزامًا تمام افرادی 
بهبود مشـــکالت مالی   این   افراد خیرخوا  هانه از نظر قصد تســـکین افراد نیازمند با توجه به 

یان  ها باشد. سن، وضعیت سالمتی، ناتوانی، سختی   های مالی یا سایر ز
در اکثر مواقع کمیسیون با فقرزدایی و بهبود گرفتاری  های مالی یکسان برخورد     می کند. 
در حالت کلی، کمک به فقرزدایی یا کسانی که گرفتاری  های مالی دارند و منابع الزم برای 

 خیرخوا  هانه خواهد بود. 
ً
کوتاه یا بلند احتماال آن  ها فراهم نیست در مدت زمان 

مثال  هایـــی از روش  هایـــی که خیریه   ها بدان وســـیله   می توانند فقر را بهبود  بخشـــند به 
یر است: شرح ز

اهدای پول	 
اهدای وســـایل )چه به صورت واگذاری قطعی یا قرض دادن( مانند اثاثیه منزل، وســـایل 	 

خواب، پوشاک، غذا، سوخت، وسایل گرمایشی، ماشین   های شوینده و یخچال.
ری خانـــه، عایق بنـــدی و  تعمیرات، 	  یس   هایی دکوراســـیون ضـــرو پرداختـــی برای ســـرو

از  مراقبـــت  کوتـــاه،  یـــح  تفر و  گـــردش  غذایـــی،  وعده   هـــای  تهیـــه  یی،  خشک شـــو
کودکان،خطوط تلفن و سایر تسهیالت مانند آب.

فراهم کردن امکانات ابزاری یا کتاب، پرداخت دســـتمزد برای آموزش، امتحان یا سایر 	 
هزینه   های مرتبط با کارآموزی و یادگیری شـــغل، زبان، سواد خواندن و نوشتن، اعداد و 
  مهارت  های فنی، هزینه   های سفر برای کمک به متقاضیان برای   تأمین مخارج زندگی، 
کیفیت زندگـــی ذینفعان را تا  که  تجهیزات و ســـرمایه بـــرای تفریحات یا آموزش  هایـــی 

استاندارد قابل قبولی ارتقا   می  دهد.
ره و راهنمایی در خصوص مدیریت پول و بدهی ازجمله روش  هایی   می تواند 	  ارائه مشاو
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کمک     می  کنند. که خیریه   ها به فقرزدایی  باشد 

پیشرفت آموزش- 1-1-1
قانون خیریه معنای وســـیعی برای آموزش در نظر   می گیرد   و آن را  محدود به آموزش در 
کالس  نمی کند  . بـــرای آنکه هدف آموزش خیرخوا  هانه و به نفع عموم شـــود باید  محیـــط 
پیشـــرفته باشـــد.   این   بـــه معنای ارتقا، حمایـــت و افزایش دانش و درک فـــردی و جمعی از 

درس،   مهارت و حرفه در   زمینه ای   خاص است.
یر   می  شود: زه آموزش شامل موارد ز امرو

آموزش رسمی	 
آموزش اجتماعی	 
آموزش فیزیکی و توسعه جوانان	 
آموزش )شامل آموزش های شغلی( و یادگیری های مادام العمر	 
تحقیق و افزایش دانش و  درک جمعی در زمینه ای خاص از مطالعات یا تخصص	 
توسعه ی قابلیت ها، شایستگی ها، مهارت ها و درک فردی	 
یر است:	  که قادر به آموزش پیشرفته باشند شامل موارد ز انواعی از خیریه ها 
کالج ها و دانشگاه ها	  مؤسسات آموزشی مانند مدرسه ها، 
ســـازمان هایی که مؤسســـات آموزشـــی و مرتبط را حمایت می کنند، مانند مؤسســـات 	 

یی، سازمان های  معلمین پدران و مادران، ســـرمایه های جوایز دانش آموزی و دانشـــجو
تنظیم استاندارد، آموزش معلمان، شوراهای دانش آموزی، هیئت برگزاری آزمون ها

کالس های قبل از مدرســـه و خارج از مدرسه مانند کالس های آخر هفته، کالس های 	 
تابستانی و باشگاه های انجام تکالیف مدرسه

رزشـــی 	  که آمـــوزش فیزیکی جوانان را فراهم می کنند مانند تســـهیالت و ســـازمان هایی 
جوانان 

ســـازمان هایی که مهارت های آموزشـــی فراهم می کند مانند طرح جوایز دوک ادینبرگ، 	 
گروه های پیشاهنگی، صنایع چوبی محلی
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گروه های تخصصی مباحثه1	  بنیادهای تحقیقات و 
کتابخانه ها و مؤسسات علمی	  موزه ها، نمایشگاه ها، 
که آموزش مردم را تأمین سرمایه می کنند.	  سازمان هایی 
ســـازمان هایی که آموزش مردم را در موضوعی خاص تأمین می کنند مانند حقوق بشر، 	 

تغییرات آب وهوا، مدیریت مالی شخصی
کز اطالعاتی، 	  کتابخانه ها، مرا یزیـــون،  رســـانه های اطالعاتی مانند اینترنت، رادیو، تلو

کنفرانس ها و سخنرانی ها نشریات دانشگاهی، سمینارها، 

پیشرفت دین- 1-1-3
یژگی های  کـــه و بـــرای مقاصـــد قانون خیریه، یک دین سیســـتمی از اعتقاداتی اســـت 
که در قانون به صورت موردی تشـــخیص داده شده است و در قانون خیریه ها  قطعی دارد 

که بیان می کند: توضیح داده شده است، 
یر می شود:	  دین شامل موارد ز
که شامل اعتقاد به بیش از یک خدا می شود.	  دینی 
که در آن اعتقادی به خدا وجود ندارد.	  دینی 
ری تشـــکیل دین می دهد یـــا خیر دادگاه ها 	  برای تشـــخیص اینکه آیـــا یک مجموعه باو

یژگی ها  ر دینیت را تشریح می کند، این و که باو کرده  اند.  یژگی های مشـــخصی تعیین  و
یر می شود: شامل موارد ز

اعتقاد به خدا )یا خدایان(، یا الهه )یا الهگان(، یا وجود یا موجودیت برتر و اعلی، وجود 	 
که موضوع یا تمرکز دین بر آن است. یا موجودیت مقدس یا متعالی و یا اصول روحانی 

ر و وجود برتر که به وســـیله پرستش، تکریم یا ستایش وجود برتر نشان 	  ارتباط بین پیرو باو
داده می شود.

درجه ای از قدرت عقیده، هم بستگی، جدیت و اهمیت  در پیروان	 
چهارچوب قابل تعیین مثبت، مفید و معنوی یا اخالقی	 
یر 	  که خیریه ها می توانند موجب پیشرفت دین شوند به شرح ز مثال هایی از روش هایی 

1. Think tank
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است:
کردن مکان هایی برای پرستش	  فراهم 
رها و فعالیت های دینی 	  گاهی و درک از باو افزایش آ
انجام فعالیت های عبادتی دینی	 
کارهای مبلغان و توسعه دهندگان دین	  انجام 

پیشرفت سالمت یا نجات جان انسان ها- 1-1-1
پیشـــرفت سالمت شـــامل جلوگیری یا درمان ناخوشـــی، بیماری یا رنج های انسانی و 

همچنین ارتقا سطح سالمت می شود. 
کافی از سودمندی روشی که  برای آنکه قصد خیریه محســـوب شود الزم است شـــواهد 
یابی سودمندی طب درمان وابسته به ادعای تأثیر آن روش  استفاده می کند داشته باشد. ارز
)که می تواند تشخیصی، درمانی، و یا مسکن باشند. ( و همچنین اینکه درمان تکمیلی یا 

گرفته می شود. جایگزین است می باشد. هر مورد با توجه به مزیتی که دارد در نظر 
تســـکین افراد بیمار از رفتارهای مراقبتی مانند بیمارســـتان فراتر رفته و شـــامل مواردی 
یس ها و امکانات و تسهیالتی می شود که منجر به تسکین یا کمک  مانند تهیه لوازم، سرو

به فرایند بهبود یا آسودگی بیماران، ناتوانان و افراد ضعیف می شود.
نجات جان انســـان ها شـــامل طیـــف وســـیعی از فعالیت ها در راســـتای نجات جان 

که درخطر هستند و حفاظت از زندگی و اموال آن ها می شود. مردمی 
یرمجموعه این قصد هســـتند  که ز نمونه هایی از خیریه ها و فعالیت های خیرخواهانه 

یر است: به شرح ز
خیریه هایی که خدمات مراقبتی و درمانی پزشـــکی فراهم می کنند مانند بیمارســـتان ها، 	 

درمانگاه ها، و خیریه هایی که کار آن ها را حمایت می کنند یا مرتبط با آن ها هستند. 
که تجهیزات، خدمات و امکانات برای بیماران و ناتوانان فراهم می کنند.	  خیریه هایی 
خیریه های تحقیقات پزشکی	 
خیریه هایی که اســـتانداردهای درســـت فعالیت های پزشـــکی را فراهم می کنند مانند 	 

کنسول پزشکی عمومی
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یس و تســـهیالت برای فعاالن حوزه ی پزشـــکی فراهـــم می کنند، 	  خیریه هایـــی که ســـرو
مانند مسکن برای پرستاران

که فعالیت های اثبات شده به سود سالمت را ارتقا می دهند.	  خیریه هایی 
کوهســـتان، 	  یس های نجات ماننـــد قایق های نجـــات، نجات  کـــه ســـرو خیریه هایـــی 

یس های  آتش نشـــانی، آمبوالنـــس، کمک های اولیه را تهیه می کنند، یا به پلیس و ســـرو
رژانســـی در حادثه های ملی و  یی او نجـــات کمک می کنند به طور مثال ارتباطات رادیو

محلی فراهم می کنند.
کمک می کنند.	  که به مجروحان حوادث طبیعی یا جنگ  خیریه هایی 
کالس های نجات جان یا دفاع شخصی	  برگزاری 
یس های انتقال خون 	  کردن سرو فراهم 

پیشرفت توسعه شهروندی و اجتماع- 1-1-5
که در  گروه وســـیعی از مقاصد خیرخواهانه را  پیشـــرفت شـــهروندی یا توســـعه جوامع، 
کید دارند  یرساخت های جامعه که بیشتر به جامعه تأ راستای حمایت های اجتماعی و ز

تا شخص، شامل می شود.
یر است: مثال هایی از خیریه ها و مقاصد خیرخواهانه که با این مقصد باشند به شرح ز

ارتقـــای مســـئولیت مدنـــی و شـــهروندی خوب ماننـــد برنامه جایـــزه به شـــهروند نمونه، 	 
گروه های راهنما و پیشاهنگی

ارتقا نوزایش شهری و روستایی	 
یق به داوطلب شدن	  تشو
ارتقای بخش داوطلبانه	 
کارایی خیریه ها و اثربخشی استفاده از منابع خیرخواهانه	  ارتقای اثربخشی و 
خیریه های مربوط به سرمایه گذاری اجتماعی	 

پیشرفت هنر، فرهنگ، میراث یا علوم- 1-1-2
فرهنگ لغت گســـترده ای اســـت بـــرای مفهوم پیشـــرفت هنر و میراث. پیشـــرفت هنر 
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طیف وســـیعی از فعالیت های خیرخواهانه را اعم از ارتقای هنر در سطح ملی/ حرفه ای 
و محلـــی/ مبتدی را دارد. هنر شـــامل انواع و ابعاد مختلفی همچـــون انتزاعی، مفهومی، 

یری است. عملی، نمایشی و تصو
خیریه هایی که به پیشـــرفت هنرهای بصری یا اجرایی مانند موســـیقی، رقص یا تئاتر، 
که جزئیات آن در موزه ها و نمایشگاه های هنری  مشغول  اند. باید معیارهای شایســـتگی 

رده شده را داشته باشند. کمیسیون آو
که به وســـیله  یخ و ســـنت های محلی یا ملی  میـــراث می توانـــد به عنوان بخشـــی از تار

گرفته شود. نسل های متوالی به ارث برده شده  اند. در نظر 
یخی  که از زمین ها و ســـاختمان های تار توســـعه میراث شـــامل خیریه هایی می شـــود 
که حفاظت از آن به نفع  حفاظت می کند. همچنین حفاظت و حفظ سنتی مخصوص 

عموم است نیز از فعالیت های خیریه های این قصد است.
که به مؤسســـات و  توســـعه و پیشـــرفت علم شـــامل تحقیقـــات علمـــی و خیریه هایی 

جوامع یادگیرنده مربوط هستند می شود.
یر است: مثال هایی از انواعی از خیریه ها و مقاصد خیرخواهانه این بخش به شرح ز

کنسول های هنری	  نمایشگاه ها، جشنواره ها و 
رزشی و هنری، موسیقی، آوازخوانی، ادبیات، 	  خیریه هایی که هنرهای نمایش، رقص و

مجسمه ســـازی، نقاشی، ســـینما، جوامع اپرا و تئاتر و اســـتانداردهای مربوط به آن ها را 
یق می کنند. ارتقا می دهند یا به آن ها تشو

ارتقای صنعت و صنایع دستی	 
جوامع باستانی ملی و محلی	 
جوامع محلی هنرها	 
که از مکان ها یا ساختمان های باستانی حفاظت می کنند.	  خیریه هایی 
یخی و معماری خاص و مهم 	  که از یادواره  ، بنا یا مجموعه ای از مسائل تار خیریه هایی 

یخی را ماننـــد خیریه های ودیعه ای به عهده  حفاظـــت می کنند یا حفاظت از ابنای تار
دارند.
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یخـــی ماننـــد کارناوال هـــا و گروه هـــای رقص محلـــی مانند 	  حفاظـــت از ســـنت های تار
باشگاه های محلی

ژه های پژوهشی علمی	  پرو
خیریه های مربوط به مؤسسات و جوامع یادگیری مانند کالج سلطنتی جراحان، کالج 	 

سلطنتی پرستاری

پیشرفت ورزش های آماتور- 1-1-2
رزش ها یا بازی هایی است که موجب  رزش های مبتدی به معنای توسعه و پیشرفت و

ارتقای سالمتی، شامل مهارت های فیزیکی و روحی بر اساس اصول ابتدایی می شود.
که در این قصد می گنجد به شـــرح  مثال هایی از انواع خیریه ها و مقاصد خیرخواهانه 

یر است: ز
رزش را در باشـــگاه های محلی مانند فوتبال محلی، راگبی و باشـــگاه 	  خیریه هایی که و

تنیس توسعه می دهند.
رزش دارند.	  که انواع مختلفی از و مراکزی 
رزش مبتدی یا بازی خاصی مشغول  اند.	  که به ارتقای و سازمان هایی 
رزش های مبتدی »باشگاه هیچین بریج« 1است که به صورت 	  نمونه ای از خیریه برای و

انحصـــاری برای اهداف خیرخواهانه عام المنفعه تأســـیس شـــده اســـت و تســـهیالت 
رزش مبتدی فراهم می کند. تفریحی برای پیشرفت و

  پیشرفت حقوق انسانی، حل تضاد  ها، اتحاد یا ارتقای متوازن دینی و نژادی - 1-1-2
و برابری و تنوع

حل تضادها و اتحاد شـــامل حل اختالفات بین المللی و تســـکین رنج، فقر و محنتی 
می شود  که به واسطه اختالفات در ابعاد ملی و بین المللی به وجود آمده است. همچنین 
که در راســـتای میانجی گـــری و  اتحاد بین افراد، ســـازمان ها و  شـــامل مقاصدی می شـــود 

که درگیر بحث یا اختالف بودند. گروه ها 
ارتقـــای هم آوایـــی دینـــی و نـــژادی و برابـــری شـــامل طیـــف وســـیعی از فعالیت هـــای 

1. Hitchin Bridge
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که منجر به  رهایی  که اختالفات و تفاوت های نژادی یا مجموعه باو خیرخواهانه می شود 
گسترش می دهند. کاهش داده و تنوع را در جامعه  تبعیض می شوند را 

یر است:  مثال هایی از فعالیت های تحت این قصد به شرح ز
کمک به مصدومین 	  که درگیر حقوق بشـــر در خانه یا خارج هســـتند مانند  خیریه هایی 

گاهی انســـان ها از مســـائل مربوط به حقوقشـــان،  سوءاســـتفاده از حقوق بشـــر، افزایش آ
اطمینان از اعمال قانون حقوق بشر

خیریه هایـــی به حـــل اعاده کننده عدل و ســـایر روش های حل اختالفـــات و مصالحه 	 
می پردازند.

که به حل اختالفات ملی و بین المللی می پردازند.	  خیریه هایی 
خیریه های میانجی گر	 
گروه های نژادی مختلف را ارتقا می دهند.	  که ارتباطات خوب بین  خیریه هایی 
خیریه هایی که به حذف تبعیض ســـنی، جنســـیتی و گرایشـــات جنســـی می پردازند و 	 

برابری و تنوع را درجامعه ارتقا می دهند.
رهای دینی سایرین فراهم می کنند.	  که درک افراد یک دین را از باو خیریه هایی 

پیشرفت محافظت و بهبود محیطی- 1-1-9
یســـتی شـــامل نگهداری و حفاظـــت از محیط  پیشـــرفت محافظـــت و بهبود محیط ز
یست شـــامل حفاظت از حیوانات،  طبیعی و توســـعه پایدار آن اســـت. حفاظت محیط ز
گیاهان، یا محل ســـکونت طبیعی یا  گونه های خاص از حیات وحش و  پرندگان یا ســـایر 
گیاهان و جانوران یک اقلیم می شـــود.  کلیه ی  یبایـــی طبیعی و یا  منطقـــه ای از زمین با ز
که شواهد  یســـت یا بهبود آن هســـتند الزم است  که درگیر محافظت محیط ز خیریه هایی 
کارشناســـی مســـتقلی ارائه دهند که گونه های موردنظر، زمین یا محل ســـکونت طبیعی، 

ارزش حفاظت را دارند.
یر است: مثال هایی از خیریه ها و مقاصد خیرخواهانه این بخش به شرح ز

یست به اقلیم	  گیاهان یا محیط ز کل جانوران ،  خیریه های درگیر حفاظت از 
خیریه های درگیر حفاظت از یک منطقه جغرافیایی	 
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گونه های خاص مشغول  اند.	  که به حفاظت از  خیریه هایی 
باغ وحش ها	 
یستی 	  ارتقای توسعه ی پایدار و تنوع ز
یختنی ها	  ر  ر یافت دو ارتقای مدیریت باز
ژه های تحقیقاتی مرتبط به منابع انرژی تجدیدپذیر	  پرو

گرفتاری مالی - -1-1-1   تسکین افراد نیازمند به خاطر سن، بیماری   جسمی ، ناتوانی، 
یا سایر زیان  ها

که قصدشـــان تســـکین افراد نیازمند به  خیریه هـــا با فعالیت های متنوعی وجود دارند 
که شامل  یان ها می باشد  گرفتاری مالی یا ســـایر ز خاطر ســـن، بیماری جســـمی، ناتوانی، 

تهیه امکانات و مراقبت از این افراد می شود.
یر آمده است: مثال هایی از این خیریه ها در ز

خیریه هایی که نگران مراقبت، تربیت، و بنیاد زندگی کودکان و جوانان هســـتند مانند 	 
کودکان خانه مراقبت از 

خیریه هایی که درگیر تســـکین مشـــکالت ســـالمندان به خاطر کهن ســـالی هســـتند، و 	 
ره، تجهیزات و وسایل تخصصی فراهم می کنند، مانند خانه سالمندان. مشاو

ره، تجهیزات و وسایل تخصصی 	  خیریه هایی که به تسکین ناتوانی ها می پردازند و مشاو
برای افراد ناتوان  فراهم می کنند.

که به مشکالت مسکن می پردازند مانند نوانخانه ها	  خیریه هایی 

پیشرفت رفاه جانوران- 1-1-11
پیشـــرفت رفاه جانوران شـــامل هر مقصدی در راســـتای جلوگیری یا توقف خشـــونت 

علیه حیوانات یا تسکین رنج آن ها می شود.
یر است:  مثال هایی از این خیریه ها به شرح ز

خیریه هایی که مهربانی را نســـبت به حیوانات گســـترش داده، و از خشونت علیه آن ها 	 
جلوگیری می کنند.

پناهگاه های حیوانات	 
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کردن مراقبت های دامپزشکی برای حیوانات	  فراهم 
خیریه هایی که به مراقبت و اسکان مجدد حیوانات ترک شده، گم شده یا حیواناتی که 	 

با آن ها سوءرفتار داشته  اند، می پردازند.
کنترل حیوانات وحشی	 

کارایی سرویس   های پلیس، - 1-1-11 کارایی نیرو  های مسلح سلطنتی یا   ارتقای 
آتش نشانی و یا عملیات نجات و آمبوالنس 

کارایـــی نیروهای  نیروهای مســـلح بـــرای دفاع و امنیـــت عمومی وجـــود دارند. افزایش 
مســـلح درباری و اطمینان از اینکه این نیروها در زمان اختالف به درســـتی آموزش دیده  و 
کشور و خیرخواهانه است. این همچنین شامل فراهم  تجهیز شده  اند. به معنای دفاع از 
کـــردن امکانات و مزایا برای نیروهای مســـلح می شـــود. همچنین به دالیل مشـــابه افزایش 
یس های نجات و آمبوالنـــس نیز چون موجب  کارایـــی نیروهای پلیس، آتش نشـــانی، ســـرو
جلوگیری یا تشخیص جرم، نگهداری و محافظت از عموم می شوند خیرخواهانه است.

یر است: مثال هایی از این خیریه ها و مقاصد خیرخواهانه به شرح ز
کردن منابع آموزشی، رقابت و 	  یس دهنده، به وســـیله فراهم  افزایش دانش اعضای ســـرو

جایزه
رزشی و 	  افزایش تناســـب فیزیکی اعضا به وســـیله فراهم کردن تســـهیالت و تجهیزات و

رزشی همچنین رقابت های و
فراهم کردن فرصت های شـــخصی برای دستیابی به تجارب دیگر مرتبط به شغل برای 	 

اعضا
گروه	  کردن و نگهداری از تجهیزات و وسایل  فراهم 
یت ارتباط بین واحدهای پیوسته	  کردن و تقو فراهم 
زی ها	  ایجاد مجلس های یادبود از شکست ها و پیرو
کردن نشاط لشکر	  فراهم 
یـــت ارتباطـــات در یـــک واحد و ایجـــاد امکان ترکیـــب نیروهای در حـــال خدمت و 	  تقو

نیروهای پیشین
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یس ها )از طریق نمایشگاه ها و...(	  یق به سربازگیری برای سرو تشو
رژانسی]8[	  یایی او یس های نجات هوایی و در تهیه امکانات و سرو

خیریه های مستثنی- 1-5
کـــه نیازی به  برخـــی از خیریه هـــا از نیـــاز به ثبت نام »مســـتثنی« شـــده  اند. بـــه این معنی 
یـــه بر روی آن ها همچون  کمیســـیون خیر ثبت نام یا ارائه عایدی های ســـاالنه ندارند.ولی 
خیریه های ثبت شده نظارت می کند و می تواند از هر یک از قدرت هایش در صورت نیاز 

کند. استفاده 
کمتر  که درآمدشان 100,000 پوند یا  گفته می شود  کلی به خیریه  ای مستثنی  به صورت 

یر باشند: گروه های ز باشد و عضو یکی از 
که متعلق به برخی مذاهب خاص مسیحی باشند	  کلیساهایی 
که فضایی را در اختیار برخی از انواع مدرسه ها قرار می دهند	  خیریه هایی 
گروه های پیشاهنگی پسرانه یا دخترانه	 
بودجه های خدمات خیریه برای نیروهای مسلح	 

کمیســـیون   می  توانســـتند قوانینی برای »مســـتثنی«  تـــا پیش از ســـال 2009، پارلمان یا 
یب موارد مســـتثنی جدید  کنند. امـــا ازآن پس دیگر امکان تصو یب  نمـــودن خیریه   ها تصو
کلیســـا  های مستثنی  وجود ندارد. موارد فعلی همگی دائمی  هســـتند، جز مورد مربوط به 

که تا سال 2021 تمدید شده است.
کلیسای  کلیســـا  های باپتیست،  کلیســـا  های مستثنی شده شـــامل مواردی همچون 
کلیســـا  های دیگر درصورتی که  کلیســـا  های مستقل اســـت.  کلیســـای انگلســـتان، و  ولز، 
گر شرایط  کنند. یک خیریه ا درآمدی بیش از 5,000 پوند داشـــته باشند، بایســـتی ثبت نام 

یر را دارا باشد مستثنی   می  گردد: ز
زمین یا ســـاختمانی در اختیار داشـــته باشـــد، که برای اســـتفاده به عنوان یا توسط یک 	 

گذارده شده باشد مدرسه به امانت 
هیچ منبع درآمد دیگری نداشته باشد	 
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گروه   های پیشاهنگی پسرانه یا دخترانه مستثنی هستند، مگر   این  که:	 
درآمدشان بیش از 100,000 پوند باشد	 
وقف دائم باشند	 
دارای مالکیت زمین یا ساختمان   هایی باشند	 
خیریه   های نیرو  های مسلح نیز مستثنی هستند، مگر   این  که:	 
درآمدشان بیش از 100,000 پوند باشد	 
دارای مالکیت زمین )غیر اجاره( باشند	 
که تحت خدمت نیرو  های مسلح نباشند منفعت برسانند	  به افرادی 
یخی باشد]8[	  اهدافشان شامل نمایش یا حفظ اسناد دارای ارزش تار

خیریه های معاف- 1-2
کمیســـیون ثبت یا نظارت نمی شود و سیستم و  که به وســـیله  خیریه ای معاف اســـت 
که آن را اصطالحًا  ســـازمان نظارتی متفاوتی )مثاًل دپارتمان های تخصصی مربوطه( دارد 

ناظران اصولی می نامند.
یر است:   که برای خیریه های معاف اعمال نمی شود شامل موارد ز مواد قانون خیریه ها 

کمیسیون ثبت شود.	  خیریه معاف نمی تواند توسط 
خیریه نباید خود را به عنوان خیریه ثبت شده اعالم کند و از شماره ثبت استفاده کند.	 
کمیسیون بازرسی نمی شود.	  گزارش ساالنه توسط  حساب ها، بازرسی و 
خیریه های معاف به صورت عمومی پاسخگو هستند و باید حساب های درست تهیه 	 

کار بـــرای آن ها با ســـایر خیریه های تحت نظارت کمیســـیون  کننـــد هرچند شـــیوه این 
متفاوت است]8[.

ناظران اصولی خیریه های معاف- 1-2-1
در قانـــون خیریه   های 2006 شـــیوه نظارت خیریه   ها بهبود یافـــت. خیریه   های معاف از 
این   به بعد تنظیم کننده اصولی برای نظارت بر خیریه دارند یا دیگر به عنوان خیریه معاف 
گروه  های  مختلف  تلقی  نمی   شوند و تحت نظارت کمیسیون هستند. این تغییرات برای 
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از خیریه   هـــای معاف در زمان  های مختلفی معرفی شـــده اســـت. تنظیم کنندگان اصولی 
که نظارت     می  کننـــد ارتقا دهند.  موظف  انـــد. اجـــرای قانون خیریه   ها رو توســـط خیریه ای 

یر انتساب شده  اند. ز آن  ها به وسیله و
یر را به عهده دارد: تنظیم کننده اصولی وظایف ز

پیروی از قانون توسط معتمدین خیریه را ارتقا خواهد داد	 
کنترل خیریه ها را به عهده خواهد داشت	 
رت می تواند از کمیسیون بخواهد تا استعالم کند ولی خودش نمی تواند 	  در صورت ضرو

کند در خیریه ها به شخصه تحقیق 
با کمیسیون کار کند تا مطمئن شود که خیریه های معاف پاسخگوی عموم هستند.	 

کنـــد. آن  ها با  که قانـــون خیریه   هـــا را  اجبار  تنظیم کننـــده اصولـــی هیـــچ قدرتی نـــدارد 
کمیســـیون باید با  کنند.  کار     می  کننـــد تا نگرانی   ها در مـــورد یک خیریه را حل  کمیســـیون 
کنـــد. درصورتی که  کند قبل از این  که از قدرتش اســـتفاده  تنظیم کننـــده اصولی مشـــورت 
کمیســـیون تنها   می تواند اســـتعالم و تحقیـــق قانونی انجام  تنظیم کننـــده اصولی بخواهد 

دهد.]8[

انواع خیریه های معاف- 1-2-1
که در فهرســـت 3 قانون خیریه   ها به عنوان خیریه معاف لیست شده  اند.  خیریه   هایی 

یر می باشند:  شامل موارد ز

خیریه های آموزشی- 1-2-1-1
یر می باشد: خیریه های آموزشی بریتانیا شامل موارد ز

بیشتر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بریتانیا	 
کادمیک بریتانیا	  شرکت های آ
بدنه مدیریتی بنیاد ها و مدارس داوطلبانه	 
سایر بنگاه های آموزشی	 

یر  خیریه های معاف آموزشی در بریتانیا به همراه تنظیم کننده اصولی آن ها در جدول ز
نشان داده شده  اند.]8[
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جدول 2-1. خیریه های معاف آموزشی

توضیحاتخیریه های معاف آموزشی

که پیش از قانون  دانشگاه هایی  
1960 معاف شده  اند.

HEFCE به عنوان ناظر اصولی این خیریه ها در ژوئن 2010 
انتخاب شد. این خیریه ها در جدول 3- نام برده نشده  اند. 
ولی شامل دانشگاه های بیرمنگام، بریستول، اکستر، هال، 

یدینگ،  پول، منچستر، ناتینگهام، ر لیدز، لیستر، لیور
شفیلد و ساتمپتون

کسفورد،  دانشگاه های آ
کمبریج، لندن، دورهام، 

نیوکسل و منچستر
کالج پادشاه و ملکه مری لندن و 

یستیلد در دانشگاه  موسسه و
لندن

کالج یا موسسه  هر دانشگاه، 
که به دستور  مرتبط در بریتانیا 

کنسول معاف شده است.
سازمان های آموزش عالی 

بریتانیا
سازمان های جانشین 

که به وسیله  تحصیالت عالی 
HEFCE تأمین سرمایه می شوند.

HEFCE به عنوان تنظیم گر اصولی برای این خیریه ها در 
1ژوئن 2010 انتساب شد.

یر نمی شود: گروه الزامًا شامل موارد ز این 
کسفورد کالجی در دانشگاه آ هر 

رهام کمبریج یا دو کالج یا تاالری در دانشگاه  هر 
هر انجمن دانشجویی

مؤسسات  آموزش عالی در ولز
این موارد از 1 ژوئن 2010 دیگر معاف نیستند.

کمی از  مؤسسات آموزش عالی بریتانیا هرگز معاف  تعداد 
نبوده  اند. و به وسیله ی کمیسیون ثبت می شوند.

سایر شرکت های آموزشی
در بریتانیا تنظیم اصولی برای این شرکت ها دپارتمان 

کسب وکار، نوآوری و مهارت ها است که در 1 سپتامبر 2013 
منسوب شد.

کادمی صالحیت دهنده  مالک آ
که به عنوان   )Academy Trust(

کادمی ها در سال 2010  قانون آ
تعریف شدند.

کادمی ها،  این خیریه ها تنها در بریتانیا وجود دارند. شامل آ
مدارس رایگان، کالج های فنی دانشگاه ها و استودیوهای 

کادمی ها کنترل یا مدیریت می شوند،  مدارس که به وسیله آ
است.

گوست  تنظیم کننده اصولی دپارتمان آموزش است که 1 آ
2011 منسوب شد.
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توضیحاتخیریه های معاف آموزشی

بدنه حکومتی هر بنیاد، سازمان 
کنترل  داوطلبانه کمک یا 

می شوند  و یا بنیادهای خاص 
مدارس

یربخش 21  که ز هر بدنه بنیادی 
از استانداردهای مدارس و 

چهارچوب قانون 1998 است.

که در 1  در بریتانیا تنظیم گر اصولی دپارتمان آموزش  است 
گوست 2011 منسوب شد. آ

ششمین فرم از شرکت های 
کالج )با معنی آموزش بیشتر و  

عالی در قانون 1992(

که تنظیم کننده ی  این خیریه ها تنها در بریتانیا وجود دارند 
گوست 2011  که در 1 آ اصولی آن ها دپارتمان آموزش 

منسوب شد، می باشد.

موزه ها و نمایشگاه ها- 1-2-1-1
که در زمره خیریه های معاف به حساب می آیند شامل موارد  موزه ها و نمایشگاه هایی 

یر است: ز
یا و آلبرت	  یکتور موزه و
موزه علم	 
اسلحه خانه سلطنتی	 
موزه ملی	 
کتابخانه بریتانیا	 
سایر موزه ها	 
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جدول 2-2. خیریه های معاف از موزه ها و نمایشگاه ها

خیریه های معاف موزه ها و 
نمایشگاه ها

توضیحات

هیئت/ متولیان:
یا و آلبرت یکتور موزه و

موزه ساینس
اسلحه خانه سلطنتی

گالری ها در مرسی ساید موزه ملی و  
موزه تبت

گالری ملی
موزه تیت

گالری ملی پورتریت
موزه جنگ پادشاهی

یایی موزه ملی در
کتابخانه انگلستان

تنظیم کننده اصولی این خیریه ها سازمان فرهنگ، 
که در 1 ژوئن منسوب شد. این  رسانه و ورزش ها 

کرده و  تأمین سرمایه  دپارتمان از این خیریه ها حمایت 
می کند.

هیئت متولیان باغ های گیاه شناسی 
سلطنتی

یست،  تنظیم کننده اصولی اینجا دپارتمان محیط ز
که در 1 ژوئن 2010 برای  غذا، و مسائل روستایی است 

حمایت و تأمین سرمایه این خیریه ها منسوب شد.

انجمن های خیریه در زمینه تأمین مسکن بی خانمان ها و مستأجران- 1-2-1-3
که به صورت انحصاری قصد  هـــای خیرخوا  هانه  یر  این بخش شـــامل ســـازمان  های ز

برای نفع عمو  می  دارند   می  شود.
انجمن   های دوستانه ثبت شده

انجمن   های صنعتی و مشیتی )مجمع   های به نفع اجتماع( 
 ایـــن  ســـازمان  ها با مجـــوز اداره مالیات ثبت   می شـــوند. بســـیاری از آن  هـــا همچنین 
که توسط ناظران اسکان ثبت و نظارت   می شوند. فراهم کننده اسکان اجتماعی هستند 
خیریه های معاف انجمن های خیریه در زمینه تأمین مسکن بی خانمان ها و مستأجران 

یر لیست شده  اند.]8[ در بریتانیا به همراه تنظیم کننده اصولی آن ها در جدول ز
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جدول 2-3. خیریه های معاف از انجمن های صنعتی، معیشتی و اسکان

توضیحاتخیریه های تأمین مسکن بی خانمان ها و مستأجران

که به جوامع سود می رساند و تهیه کنندگان بدون سود  انجمن هایی 
ثبت شده ی اسکان اجتماعی هستند.

که به سود جامعه هستند و مالکان ثبت شده  انجمن ها و جوامع دوستانه 
هستند.

هیچ 
تنظیم کننده  اصولی 
هنوز منسوب نشده  

است.

که خیرخواهانه هستند و  سایر جوامع و انجمن های دوستانه ثبت شده 
به سود جامعه هستند.)شامل تنظیم تهیه کنندگان  اسکان محلی 

نمی شود.(

هیچ 
تنظیم کننده اصولی 
هنوز منسوب نشده 

است.

کلیساهای بریتانیا- 1-2-1-1 بخشی از 
یر   می شوند: خیریه   ها در این   بخش شامل  موارد ز

هر ســـرمایه یا ســـپرده پولی که به واسطه سرمایه گذاری در کلیســـا که قبل از سال 1958 	 
گرفته شده است شامل خیریه معاف خواهد بود انجام 

هر بودجه ســـرمایه گذاری یا سپرده شـــده در کلیســـای متدولیســـت در سال 1960شامل 	 
خیریه معاف خواهد بود.]8[

معافیت مالیاتی- 1-2
که به مؤسســـات خیریه اهدا می شـــود مالیات  در بریتانیا برای پرداختی ها و  هدایایی 
گفته می شود. عواید حاصل از معافیت  که به این امر معافیت مالیاتی  پرداخت نمی گردد 
که فرد انجام داده اســـت بـــه فرد یا موسســـه خیریه تعلق  مالیاتـــی بنـــا بر نوع عمـــل خیری 
یـــه داده   می  شـــود. چگونگی   این   عملکـــرد به   این  که  می گیـــرد. مالیات به شـــخص یا خیر

چگونه بخشش انجام شده است بستگی دارد: 
کمک هدیه )مستقیم(	 

که شخص به ازای پرداخت  کمک هدیه بدین معناست  بخشـــش به خیریه از طریق 
کنـــد، درحالی که هیـــچ  هزینه   هـــر 1 پونـــد   می توانـــد 25p)معـــادل 1.25( اضافـــه  مطالبـــه 
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کثر بخشـــش   ها  اضافه تـــری برای وی نـــدارد. خیریه   ها   می توانند مدعی کمک هدیه روی ا
شـــوند ولـــی بعضی از پرداختی   ها  فاقد صالحیت هســـتند. افراد بایـــد بیانیه کمک هدیه 
کردن یک فرم انجام   می شـــود.   با پر 

ً
کار را معموال یســـند. این    کردن خیریه بنو برای مطالبه 

خیرین   می توانند تما  می  کمک   های مالی از 4 سال قبل را داشته باشند.  مالیات   می تواند 
روی درآمد یا منفعت سرمایه افراد  بسته شده باشد. 

مالیات پرداخت کنندگان با نرخ باالتر	 
که  تـــر یا اضافه مالیـــات پرداخت   می کند،   می توانـــد تفاوت نرخی  گر شـــخص نرخ باال ا
کار به یکی از روش  های  کند.   این    پرداخت   می کند با نرخ پایه  اهدایی به خیریه را مطالبه 

یر انجام می دهد: ز
یابی شخصی  بازگشت مالیات 	  از طریق ارز
کــد 	  گمرگــی بــرای اصالحیــه دادن رو  بــا درخواســت  از عایــدی علیاحضــرت و حقــوق 

مالیاتی شما 

کمک هدیه  کمـــک   می کند. آن  ها مدعـــی  به عنوان مثـــال شـــخص 100 پوند به  خیریه 
  می شـــوند تـــا کمـــک مالـــی وی 125 پوند شـــود. شـــخص 40% مالیات  پرداخـــت   می کند 

)%20 x 125£(  .کند بنابراین   می تواند شخصاً  25.00پوند را مطالبه 
از روی حقوق به صورت مستقیم 	 

کارمندان  کارمنـــدان تهیه می کنـــد.  کارفرمـــا طـــرح صورت پرداخـــت اهدایی را بـــرای 
کنند. این  می توانند مستقیمًا از روی حقوق یا مستمری خود به خیریه ها کمک پرداخت 

کسر شود رخ می دهد.  اتفاق قبل از اینکه مالیات از درآمد 
زمین، دارایی، سهام	 

که از طرف خیرین به خیریه ها واگذار می شود و یا خیریه ها از  زمین، دارایی یا سهامی 
عواید آن استفاده می کنند از معافیت مالیاتی برخوردارند

معافیت مالیات درآمد	 
شخص   می تواند مالیات بر درآمد کمتری با تفریق کردن ارزش بخشش خود از مجموع 
که در آن   یل(  ر یل تا 5  آو ر کار را برای سال مالیاتی )6 آو کنید.   این    درآمد مالیاتی پرداخت 
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هدیه یا فروش برای خیریه داشتید انجام دهد.
یابی شـــخصی بازگشـــت مالیاتی کامل شود و مقداری که مدعی  کار باید ارز برای   این   
گر بازگشـــت مالیات تکمیل نشـــود، برای  پرداخـــت خیرخوا  هانـــه اســـت در فرم پر شـــود. ا
گمرگی بایـــد جزئیات هدیه یـــا فروش و مقدار آســـودگی  عایـــدی علیا حضـــرت و حقـــوق 
کد مالیاتی وی  مالیاتی خود نوشـــته شود. یا   این   سرمایه به شـــخص بازگردانده   می  شود یا 

کمتری پرداخته خواهد شد. تغییر     می کند و  بنابراین مالیات درآمد 
معافیت مالیاتی سود سرمایه	 

شـــخص نباید برای ســـود سرمایه ی زمین، دارایی یا ســـهامی  که به خیریه کمک کرده 
کند. مالیات پرداخت 

گـــر آن  ها را به قیمتی بیشـــتر از  شـــخص شـــاید مجبور بـــه پرداخت   این   مالیات شـــود ا
کمتـــر از ارزش بـــازار فروختـــه باشـــد. ســـود خـــود را به جای مبلـــغ ارزش  ارزششـــان،  ولـــی 

کند. که خیریه در اصل به وی پرداخته است محاسبه  دارایی   هایش با توجه به مبلغی 
وصیت نامه	 

درصورتی که مبلغ ارثیه باالی231 هزار پوند باشد و به فرد دیگری جز همسر متوفی و یا 
مؤسسات خیریه برسد، مشـــمول مالیات40 درصدی ارثیه می گردد. اهدایی وی به یکی 

یر خواهد  بود: دو صورت ز
کسر ارزش دارایی قبل از محاسبه مالیات ارثیه	 
کاهش نرخ مالیات ارثیه درصورتی که بیش از 10% از دارایی ها به خیریه اهدا شود	 
کنید:	  کمک  یر  وی   می تواند به هر یک از روش  های ز
یک مقدار ثابت	 
یک دارایی	 
آنچه پس از سایر هدایا باقی   می ماند.]8[	 



| فصل سوم |

 روند توسعه و وضعیت موجود وقف
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کشور بریتانیا- 3 روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 3-1
کشور بریتانیا و آشکارشدن مفهوم وقف و امور خیریه  پس از بررسی وضعیت عمومی 
یخی توسعه  کشور، در این فصل به بررسی روند تار و همچنین قوانین مربوط به آن در این 
و تکامـــل وقـــف و امـــور خیریه در کشـــور بریتانیـــا پرداخته می شـــود و پس از آن به بررســـی 

وضعیت موجود و آمارهای مربوط به نهادها و درآمدهای آن ها پرداخته خواهد شد. 

روند توسعه وقف و امور خیریه در بریتانیا- 3-1

روند توسعه در یک نگاه- 3-1-1
پـــس از بررســـی وضعیـــت عمومی کشـــور بریتانیا و آشـــکار شـــدن مفهوم وقـــف و امور 
یخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشور  خیریه، در این فصل به بررســـی روند تار
بریتانیا پرداخته می شـــود و پس ازآن به بررسی وضعیت موجود و آمارهای مربوط به نهادها 

و درآمدهای آن ها پرداخته خواهد شد.
کلی روند ت وســـعه وقف و امـــور خیریه از لحـــاظ قانونی و  یـــر به صـــورت  در شـــکل ز

مدیریتی نشان داده شده است.
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شکل 3-1. روند توسعه امور و قوانین مرتبط با خیریه ها در یک نگاه

کشـــور  یشـــه یک قانـــون مـــدرن و نظام مند در ارتبـــاط با امور خیریه در  در ســـال 1601 ر
بریتانیا نوشـــته شد. سال ها بعد برای افزودن قوانین امور مالیاتی بر این قانون از قوانین لرد 
کمیسیون  برمبنای اساس نامه استفاده   های  گردید. قبل از دهه 1840  مکنگتن اســـتفاده 
کمیسیون امور خیریه ابتدا در قانون  خیریه در سال 1601 وجود داشت، ولی غیرفعال بود. 
شرکت  های خیریه 1853 تأسیس شد . تالش  های بسیاری برای بازسازی خیریه   ها شد 
برو  کلیسا،  دادگاه  ها، سازمان  ها، و دانشگاه  ها رو یادی شـــامل  گروه  های ز ولی با مخالفت 
یت  شـــد. قدرت کمیســـیون به موجب اصالحیـــه در قانـــون در 1855، 1860 ، 1862 تقو
شـــد. ســـند مؤسسات خیریه در سال 2006 کمیســـیون امور خیریه را به صورت ساختار و 
کمیســـیون در قانون  کرد. درنهایـــت اهداف، وظایف و عملکردهای  زی  ایجاد  اســـم امرو

خیریه ها در سال 2011 تکمیل شد.

قانون خیریه قبل از سند قانونی خیریه   ها در سال 2--1 - 3-1-1
برد   این   لغت در  کار معنـــای قانونی خیریه از نظـــر قانون بریتانیا متفاوت از احســـاس و 
یشـــه قانون مدرن درباره مفهـــوم خیریه مقدمه  ســـخنرانی  های معمول آموزشـــی اســـت. ر

اساسنامه استفاده   های خیرخوا  هانه در سال 1601 است.
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کـــه در مقدمه لیســـت شـــده بود را به عنـــوان مقاصـــد خیرخوا  هانه  دادگاه مقاصـــدی 
تشـــخیص داد. دادگاه همچنین مقاصد خیرخوا  هانه مشـــابه به لیســـت مقدمه و یا موارد 

کرد.  گرفته بود را به عنوان خیریه تعیین  که قباًل تصمیم  مشابهی 
یر را برای مقاصد خیریه در  در حکـــم درآمد  های مالیاتی لرد مکنگتن 4 دســـته بندی ز

گرفت: نظر 
خیریه از نظر قانونی 4 بخش دارد: اتحادیه   هایی برای تســـکین فقر، پیشـــرفت آموزش، 
که در دسته   های  پیشرفت دین و سایر شرکت  ها در راستای مقاصد سودمند برای جامعه 
پیشـــین جای  نمی   گیرند. این دســـته بندی به عنوان پایه ای   برای توسعه   های بعدی قانون 

گرفته شد. در نظر 

کمیسیون امور خیریه- 3-1-3 تاریخچه 
کمیســـیون  برمبنای اســـاس نامه اســـتفاده   های خیریه در سال 1601  قبل از دهه 1840 
کمیسیون امور خیریه ابتدا در قانون شرکت  های خیریه  وجود داشـــت، ولی غیرفعال بود. 
1853 تأســـیس شد . تالش  های بســـیاری برای بازسازی خیریه   ها شـــد ولی با مخالفت 

برو شد. کلیسا،  دادگاه ها، سازمان  ها، و دانشگاه  ها رو یادی شامل  گروه  های ز
یت شد.  کمیسیون به موجب اصالحیه در قانون در 1855، 1860 ، 1862 تقو قدرت 
ســـند مؤسســـات خیریه در سال 2006 کمیســـیون امور خیریه را به صورت ساختار و اسم 

کرد. زی  ایجاد  امرو
کمیســـیون خیریه مدرن توســـط قانون خیریه   ها در ســـال 2006 ســـاخته شد. اهداف، 
کمیســـیون همگی در قانون 2006 تعیین شـــد و بعد  ها به وســـیله  وظایف و عملکرد  های 

قانون خیریه   ها در سال  2011 تکمیل شد.

وضعیت موجود وقف و امور خیریه در بریتانیا- 3-3
در ایـــن بخـــش بـــه تفصیـــل اطالعاتی در خصـــوص وضعیت موجـــود امـــور خیریه در 
که با توجه به اینکه  که ذکر این موضوع الزم اســـت  انگلیس و یا بریتانیا بیان شـــده اســـت 
بیشـــتر اطالعات در خصوص بریتانیا می باشـــد و به تفکیک در خصوص انگلیس بیان 
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نشده است، لذا اطالعات بریتانیا بیان شده است.

آمار ثبت نام و درآمد خیریه   ها در سپتامبر 1-15- 3-3-1
آمار ثبت نام خیریه ها با طیف درآمدی ســـالیانه متفاوت در ســـال 2015 به شـــرح ذیل 

است:]9[

جدول 3-1. آمار ثبت نام و درآمد خیریه   ها در سپتامبر 2015

تعداد طبقه بندی درآمد  سالیانه
خیریه   ها

%درآمد سالیانه میلیارد £%

to £10,000 £066,83840.40.2230.3

to £100,000 £10,00156,61534.31.9942.8

to £500,000 £100,00121,58313.14.7656.8

to £5,000,000 £500,0018,6585.213.04218.6

5,000,0002,1101.350.04271.4£  بیشتر از

155,80494.370.066100مجموع

9,4865.700نا مشخص

165,29010070.066100مجموع کل

گذشته- 3-3-1 آمار خیریه   های ثبت نام شده در سال  های 
یر  گذشته در دو جدول ز آمار مجموع و درآمد ناخالص سالیانه  خیریه ها در سال های 

قابل مشاهده است. ]9[
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گذشته سال 2009 -2014 جدول 3-2 - آمار خیریه   های ثبت نام شده در سال  های 

سال
مجموع تعداد 

خیریه   ها
درآمد ناخالص سالیانه 

کل خیریه ها £ میلیارد

تعداد خیریه های بزرگ 
)درآمد بیشتر از -1میلیون 

)£

درآمد ناخالص سالیانه 
خیریه های بزرگ £ 

میلیارد

نسبت از 
مجموع درآمد 

%

2014164,34835.721,06839.4460.0
2013163,70961.431,00535.8858.4
2012162,91558.4895833.5057.3
2011161,64955.8790131.7556.8
2010162,41553.8688330.1055.9
2009160,51551.7483328.2654.6

گذشته سال 2008-1999 جدول 3-3. آمار خیریه   های ثبت نام شده در سال  های 

سال
مجموع تعداد 

خیریه   ها

درآمد ناخالص 
سالیانه کل خیریه ها 

£ میلیارد

تعداد خیریه های بزرگ 
)درآمد بیشتر از 

10میلیون £(

درآمد ناخالص 
سالیانه خیریه های 

بزرگ £ میلیارد

نسبت از مجموع 
درآمد %

2008168,35448.4074725.6753.0

2007169,29744.5567922.4150.3

2006168,60941.2662720.1048.7

2005167,46637.8657017.5946.5

2004166,33634.8651115.8445.4

2003164,78131.6246014.1944.9

2002162,33529.4542113.0444.3

2001160,77826.7137211.4242.7

2000159,84524.5633610.2741.8

1999163,35523.7430710.1942.9
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  تعداد خیریه   های اصلی ثبت نام شده و درآمد ساالنه آن  ها - 3-3-3
در سال  های 1999 - 1-11

یر تعـــداد خیریه هـــای اصلی ثبت نام شـــده و  مجمـــوع درآمد ســـاالنه آن ها در  شـــکل ز
سال های1999-2014 را نشان می دهد. ]9[

شکل 3-2. نمودار تعداد خیریه   های اصلی ثبت نام شده و مجموع درآمد ساالنه آن  ها در سال  های 2014-1999

کمک به خیریه ها با مقاصد مختلف- 3-3-1 روند نسبت 
کمک به خیریه ها با مقاصد مختلف را در سال های  یر تغییرات روند درصد  شـــکل ز

2007 تا 2014 را نشان می دهد. ]9[

گذشته کمک به خیریه ها با مقاصد مختلف در سال های  شکل 3-3. روند نسبت 
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کمک های شخصی مردم  به مقاصد مختلف در سال  1-11- 3-3-5 نرخ 
یر نسبت اهداکنندگان به خیریه ها با مقاصد مختلف در سال 2014 را نشان  شـــکل ز

می دهد. ]9[

کمک های شخصی مردم  به مقاصد مختلف در سال  2014 خ  شکل 3-4. نر

کمک های شخصی مردم  به مقاصد مختلف در سال  1-11 - 3-3-2   تفکیک آماری 
بر اساس  جنسیت

یر کمک به خیریه ها با مقاصد مختلف به  تفکیک جنســـیت اهداکننده را  جـــدول ز
نشان می دهد. ]9[

کمک های شخصی مردم  به مقاصد مختلف در سال  2014 بر اساس  جنسیت جدول 3-4 - تفکیک آماری 
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گذشته- 3-3-2 کمک به خیریه در یک و چهار سال  روش مختلف 
کمک به خیریه توسط مردم نشان داده شده است. همانطور  در شکل بعد روش های 
کمک به خیریه ها به صورت مالی )پول( را  که مشـــخص اســـت درصد بیشـــتری از مردم 

کمک می کنند. ]9[ ترجیح می دهند و به این صورت به خیریه ها 

گذشته کمک به خیریه در یک و چهار سال  شکل 3-5. روش مختلف 

کمک به خیریه از درآمد- 3-3-2 درصد میانگین 
یـــر درصدی از میزان کمک های خیریه ای بر اســـاس میزانـــی از درآمد افراد  در شـــکل ز
نشـــان داده شده است. بر اســـاس این مطالعه افراد با وضعیت اجتماعی و اقتصادی باال 
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که از  کمک بیشـــتری به خیریه ها انجام می دهند اما درصدی  علی رغم اینکه درمجموع، 
درآمد خود صرف امور خیریه می کنند به نســـبت افراد با وضعیت اجتماعی و اقتصادی 

کمتر است. ]9[ پایین 

کمک های خیریه ای بر اساس درصدی از درآمد ساالنه افراد شکل 3-6. میزان 

آمارهای سال 15-1 مؤسسات خیریه در بریتانیا- 3-3-9
یر اطالعاتی در خصوص مؤسســـات خیریه ای در بریتانیا نشـــان داده  در شـــکل های ز
شـــده اســـت. این اطالعات شـــامل درآمد مؤسســـات خیریه، مخارج مؤسسات خیریه و 
مجموع دارایی ها و بدهی های مؤسســـات خیریه در ســـال 2015 می شوند. مجموع درآمد 
مؤسسات خیریه در سال 2015، 69/49 میلیارد پوند و مجموع مخارج آن ها در این سال 

66/16 میلیارد پوند بوده است. ]9[

شکل 3-7. درآمد مؤسسات خیریه در سال 2015 )میلیارد پوند(
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ج مؤسسات خیریه در سال 2015 )میلیارد پوند( شکل 3-8. مخار

شکل 3-9. مجموع دارایی ها و بدهی های مؤسسات خیریه در سال 2015 )میلیارد پوند(

آمار مؤسسات خیریه برای حقوق انسانی- -3-3-1
که 	  کرد  ه  اند.  تنها  206 خیریه برای مقاصد خیرخوا  هانه مربوط به حقوق انسانی ثبت نام 

تنها 0.1% از خیریه   های ثبت شده     می  باشند.
تعداد خیریه   هایی که به مسائل حقوق انسانی می پردازند از حداکثر یک یا دو تا در سال 	 

از ســـال 1960 به 28 ثبت نام در 2006 رســـیده است. افزایش سریع در پنج سال گذشته 
موجب توســـعه کنونی حوزه حقوق انســـانی شـــده  اســـت که منجر به تشخیص حقوق 

انسانی به تنهایی به عنوان قصدی خیرخوا  هانه در سال 2002 شد.
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آخرین درآمد کل ثبت شده از خیریه   های حقوق انسانی نزدیک به 160   میلیون پوند بوده 	 
کل خیریه   ها   می  باشد. کل ثبت شده برای  کمتر از0.4 % از درآمد  است.    این   تنها 

کار 	  کل خیریه   های تأســـیس شـــده به صـــورت محلی  درحالی که ســـه چهارم )76%)از 
پنجم )82%(    از خیریه   هـــای مربوط به حقوق انســـانی به هر دو    می  کننـــد بیـــش از چهار

صورت ملی و  بین المللی فعالیت      می  کنند. ]9[

بررسی و مقایسه آمار وقف و خیریه در بریتانیا در سال 1--1- 3-3-11
کمک های خیریه افراد شـــخصی 8/2 میلیون میلیون پوند در  بر پایه تحقیقات بنیاد 
که 2/8 میلیون میلیون پوند آن از طریق طرح  سال 2004/5 به مؤسسه های خیریه دادند 

که رکوردی جدید بود.  کمک هدایا صورت پذیرفت 
که میزان آن  گزارش خود حکایت از رشـــد 5 درصدی نســـبت به سال 2003 دارد،  این 
7/1 میلیون میلیون پوند بود. عالوه بر این بخشش ها، افراد شخصی 1/6 میلیون میلیون 
که نسبت به سال 2003، 5 درصد افزایش را نشان می دهد.  کردند  پوند میراثشان را وقف 
که توســـط دولت داده شـــد به 625  تخفیـــف مالیاتـــی هدایـــا و تخفیف مالیـــات بر ارث 
میلیون پوند می رســـد، بنابراین جمع ارزش هدایا توســـط افراد شـــخصی به 10/4 میلیون 

میلیون پوند می رسد. 
با وجود رشـــد سرتاسری مشهود در بخشش افراد شخصی، فقط 15% از مردم انگلیس 
که در یک ســـال بیشـــتر از  گذاشـــتند. بخشـــندگان پرارزش )کســـانی  از خود میراث باقی 
کردند( به احتمال بیشـــتری از خود میراث باقـــی می گذارند و نیز بخش  1/200 پونـــد اعطا 
کردند: 5 درصـــد از بخشـــندگان 40 درصد از تمام  مهمـــی  از مجمـــوع بخشـــش ها را اعطا 

بخشش ها را دادند. 
که  روی هم رفته ثروتمندان می توانند بیشتر از این بدهند: بررسی بنیاد CAF نشان داد 
که هم اکنون می پردازند( را دارند، نیز  »40 درصد از مردم توانایی پرداخت بیشـــتر )از آنچه 
که  که آن ها این توانایـــی را دارند  تر بیان داشـــتند  گروه هـــای اجتماعـــی رده باال بســـیاری از 

کنند«. ]9[ میزان پرداختی هایشان را دو برابر 
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مختصری از وضعیت ثبت مؤسسه های خیریه در بریتانیا - 3-3-11
کنند.  که باید آن را ثبت  کنند  در بریتانیا افراد خود می توانند مؤسســـه ها وقفی ایجـــاد 
آن ها باید هدف خود از تأســـیس مؤسســـه یا صندوق را بیان دارند و نیز چگونگی اداره آن 
کمیســـیون وقف و امور خیریه ابـــالغ نمایند. بدین  کم بر نوع مؤسســـه( را به  )سیســـتم حا
که در آن فرم ها، خصوصیات الزم را  کرده  کمیسیون اوقاف خود فرم هایی را ایجاد  منظور 
کنند، آن را بـــه غیر انتقال  ذکـــر می کننـــد. افراد می توانند در مؤسســـات خود تغییـــر ایجاد 

کنند.  دهند و یا حتی آن را منحل 
گـــر یـــک مؤسســـه خیریه ســـالیانه 5000 پوند یـــا کمتر کســـب می کند و مطابـــق با این  ا

شرایط باشد: 
که از آن برای اهداف خیریه استفاده شده باشد، نداشته  شرکت نباشد، سابقه زمینی 
باشـــد، و نیز یک مؤسســـه خیریه معاف نباشـــد،1 متولی آن می تواند مؤسســـه اش را به فرد 
که اهداف یکسانی دارد انتقال دهد، یا اینکه اهداف مؤسسه خیریه را تغییر دهد  دیگری 

کند.  و با مدل دیگری آن را اداره 
که فرد بعضی  گر الزم شود   یک امر داوطلبانه است. ا

ً
تولیت مؤسســـات خیریه معموال

از اوقـــات خـــود را در اختیار مؤسســـه قـــرار بدهد در ابتـــدا باید از صالحیـــت او اطمینان 
حاصل شود. 

کند باید نام آن مؤسسه را از دفتر  که آن را تعطیل  گر متولی یک مؤسسه تصمیم بگیرد  ا
که بـــا یکدیگر  کنـــد. مؤسســـه هایی  یـــه نیز حـــذف  کمیســـیون اوقـــاف و امـــور خیر ثبـــت 
ترکیب شـــده  اند. باید مؤسســـه ادغام شده را ثبت کنند تا مطمئن شوند که ارث و یا هدایا 

و خیرات می تواند به آن مؤسسه اختصاص داده شود.

رتبه بندی بریتانیا در زمینه امور خیریه در دنیا- 3-3-13
که  گزارش سالیانه است  شـــاخص بخشـــندگی در دنیا )World Giving Index( یک 
ری شـــده توســـط شرکت  توســـط بنیاد امور خیریه )CAF( با اســـتفاده از داده های جمع آو
کشـــور دنیـــا از نظر میزان  گالوپ، منتشـــر می شـــود و به رتبه بندی بیش از 140  تحقیقاتـــی 

1. مؤسسه ای  که از مقررات کمیسیون وقف تبعیت نمی کند.
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بخشندگی مردم می پردازد. اطالعات تحقیقات این گزارش بر اساس 3 معیار موردبررسی 
کارهای  کمـــک مالی بـــه خیریه هـــا و  کمـــک بـــه خارجیان،  قرارگرفته انـــد. ایـــن 3 معیـــار 
تر و  کشورهای باال کنار دیگر  کشـــور بریتانیا در  یر جایگاه  داوطلبانه می باشـــد. در شـــکل ز

پایین تر از آن در جدول مشاهده می شود.

کشور بریتانیا  شکل 3-10. رتبه بندی شاخص بخشندگی 

کمک به خارجیان رتبه امتیاز %63،  کشـــور بریتانیا در  که مشاهده می شود  همانطور 
کســـب نموده انـــد.  کمـــک بـــه خیریه هـــا 32% را  کمک هـــای مالـــی امتیـــاز 75% و در  در 
یر نیز  کشـــور بریتانیا در این رتبه بندی در رتبه ششـــم دنیا قرار دارد. در شـــکل ز درمجموع 

کنار بریتانیا نمایش داده شده است. کشورهای مختلف جهان در  جایگاه 
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کشورها کنار دیگر  کشور بریتانیا در  شکل 3-11. رتبه بندی شاخص بخشندگی 

میزان بخشندگی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی- 3-3-11
کشـــورها را به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی  گر بخواهیم میزان بخشـــش  ا
یر این  کشورها دچار تغییراتی می شود. در شکل های ز یم، رتبه بندی  ر آن ها به دست بیاو
کنار دیگر کشور ها نشان داده شده است. کشور بریتانیا  شـــاخص برای کشـــور بریتانیا در 

در رتبه دوم این رتبه بندی قرار دارد.
کـــه در جدول بعد نیز مشـــاهده می شـــود بریتانیا میزان یک دهـــم درصد از  همان طـــور 
تولیـــد ناخالص داخلی خود را صرف امور خیریه می نماید و از این منظر رتبه هشـــتم را به 

خود اختصاص می دهد.
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جدول 3-5. میزان بخشندگی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی

شکل 3-12. رتبه بندی کشورها بر اساس میزان 
 بخشندگی به صورت درصدی از درآمد ناخالص ملی

 در سال 2015

کشورها بر اساس میزان  شکل 3-13. رتبه بندی 
بخشندگی در سال 2015

1،211 میلیون دالر 
)-2،25 میلیارد تومان(

1.- درصد
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کمک های بشردوستانه در سال -1-1- 3-3-15 حجم 
یر حجم کمک های بشردوســـتانه در سال 2010 برحســـب میلیون دالر برای  در شـــکل ز
که مشخص می باشد  کشورهای نخست در این زمینه نمایش داده شده است. همانطور 
کشـــور  کشـــور ایاالت متحده امریکا با اختالف در این جدول در مقام نخســـت قرار دارد و 
بریتانیا در مقام دوم می باشـــد. میزان کمک های کشـــور بریتانیا 943 میلیون دالر در سال 

2010 بوده است.

کمک های بشردوستانه در سال 2010)میلیون دالر( شکل 3-14. حجم 

بررسی بنیادها و مؤسسات خیریه- 3-3-12
یایی بنیادها، میزان دارایی  کشـــور بریتانیا در سه شـــاخص، ضریب پو در جدول بعد 
که  کشـــورها مقایســـه شـــده اســـت. همانطور  بنیادها و تعداد بنیادهای خیریه ای با دیگر 

کشور بریتانیا در رتبه هشتم قرار دارد. مشخص است از نظر تعداد بنیادهای خیریه ای 
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کشور های جهان جدول 3-6. رتبه بندی بنیاد ها و  مؤسسات خیریه در 

کمک های بشردوستانه- 3-3-12 شاخص سهولت 
مرکز پیشـــرفت جهانی در انستیتو هادســـون برای اولین بار به معرفی و بررسی شاخص 
ســـهولت کمک های بشردوســـتانه 64 کشـــور دنیا )81% جمعیت جهان( در تمام قاره ها 
پرداخته اســـت و میزان توانایی آن ها در ایجاد محیطی برای فعالیت های بشردوســـتانه را 

موردمطالعه قرار داده است.
کشورها رتبه بندی شده   بر اســـاس سه شاخص میزان سهولت فعالیت بشردوســـتانه 

است:
1. سهولت ثبت نام و فعالیت سازمان های جامعه مدنی 

کسری، معافیت و امتیازهای مالیاتی  2. سیاست های مالیاتی برای 
کاال از مرزها یافت پول نقد و  3. سهولت ارسال و در
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. شاخص سهولت کمک های بشردوستانه شکل 15-3



| فصل چهارم |

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور بریتانیا و امور خیریه در 





کشور بریتانیا- 1 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
کشـــورهای  یکـــی از موضوعات مهم برای شـــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع ازآن جهت  مختلف شـــناخت ســـاختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف و بررسی و  که با شناخت انواع باز مورد اهمیت اســـت 
ردهای هـــر یک از این  که انجـــام می دهند، می توان از دســـتاو تحلیـــل نـــوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  باز
کنشـــگران فعـــال در حـــوزه وقف وامـــور خیریه، به  در ایـــن فصـــل پـــس از معرفی انواع 
کشـــور  که در وقف و امور خیریه  یگران مختلف با توجه به نقشـــی  شناســـایی و تحلیل باز
یگران به  بریتانیا ایفا می کنند، پرداخته شده است. سپس نگاشت نهادی تمامی این باز
یگران و مجموعه  همراه نوع ارتباطات آن  ترسیم شـــده اســـت و پس ازآن، هر یک از این باز
یت، چشم انداز، ساختار و ... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد. فعالیت ها، اهداف، مأمور

کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه- 1-1 انواع 
رودی ها )منابع( و یا  که می تواند بر و گروه و یا سازمانی  کنشـــگر، عبارت اســـت از فرد، 
بروندادهـــای یک سیســـتم تأثیـــر بگذارد و یـــا از خروجی هـــا و بروندادهـــای آن )خدمات، 
کنشـــگران به چهار  دســـته اصلی  گزارش  محصـــوالت، پیامدها و ...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:]10[
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سیاست گذار- 1-1-1
کسب وکارها و  که باید توسط دولت،  که برنامه هایی  یک سیاســـت گذار نهادی است 

غیره دنبال شود را تعیین می کند. 
سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است که  به واسطه آن دولت به منظور 
ارائـــه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشـــم انداز سیاســـی خـــود را به برنامه و 
کل،  کارکرد اصلی هر دولت می باشد. به طور  عمل تبدیل می کند. لذا سیاســـت گذاری، 
سیاست می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاست های غیر مداخله ای، 
یق تغییرات داوطلبانه )مانند کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. ]10[ تنظیم، تشو

گذاران و  در بریتانیـــا پارلمان، دادگاه عالی بریتانیا، دفتر جامعه مدنی به عنوان سیاســـت 
کمیت بریتانیا می باشند. بخش حا

تنظیم گر- 1-1-1
که بـــه واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم گر بنا به دالیـــل  شـــرکت ها و مـــردم را تنظیم می کنـــد. 

آمده اند از جمله:
تعییـــن حقـــوق و مســـئولیت های هر یـــک از موجودیت هـــای جامعه به منظـــور تحقق 	 

اهداف توسعه پایدار
تنظیم استانداردهای صنعتی	 
ری مالیات ها و دیگر درآمدها و ...	  جمع آو

به منظور درک بهتر کارکردهای تنظیم گر، بررسی انواع روش های تنظیمی مفید خواهد 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: بود. به صورت 

فرمان و کنترل1: تنظیم دستور و کنترل نوعًا وضع/ تحمیل استانداردهای حمایت شده 	 
توســـط مصوبات قانونی اســـت، هرگاه استانداردها سازگار نباشـــند. بنابراین، قانون به 
عنـــوان منع یا اجبار فعالیت های معینی به کار می رود. اســـتانداردها می تواند از طریق 
قانون گذاری یا تنظیم کنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت 
1.- command and control
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دارند، تنظیم شود.  
یکرد 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی2 رو خـــود- تنظیمـــی1: این رو

دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در این مـــورد، اغلـــب انجمن های تجاری یا کســـب وکار 
که قوانین عملکرد را ایجاد، کنترل و اجرا می کنند. به عنوان یک قانون،  تشـــکیل شده 
خودتنظیمی اغلب به عنوان یک روش کسب وکار دیده می شود که اقدام انحصاری به 
یکرد شـــامل ســـطح  منظـــور جلوگیـــری از مداخلـــه دولت انجام می دهد. مزایای این رو
باالی تعهد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده می باشـــد. به عالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از  یکرد منعطف تر از رو رو
یکرد غیردموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یـــک رو ســـو
بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانیکه با اهـــداف مختلف 
قوانین را تنظیم می کنند، دیده شود. در کمترین سطح،  خودتنظیمی همواره در معرض 
چالش هـــای منتج شـــده از عالقه هـــای بیرونی کســـانیکه فکر می کنند اســـتانداردها و 
کاهش تأثیر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشده است، قرار دارد.        قوانین به سمت 

یه ایست 	  یق، سیاست، قانون، مکانیسم قیمت، یا رو یق3: یک تشو تنظیم مبتنی بر تشو
کـــه به دنبـــال تعدیل رفتار افراد یا شـــرکت ها به واســـطه تغییـــر در هزینه ها یا ســـود های 
حاشـــیه ای مرتبط با تصمیم یا فعالیت خاص می باشـــد. از یک سو، می توان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای »بد« و پاداش برای رفتارهای »خوب« عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشو
یاد  کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز سعی دارد به منظور 
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شونده فعالیت های غیر مطلوب خود 
کند. برای  را از طریـــق تحمیل/ وضـــع مالیات و کمک هـــای مالی محدود یا متوقـــف 
گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازه گیری، تعیین  یکرد،  به کارگیری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو

1.-  self-regulation
2.-do-it-yourself
3.- incentive-based regulation
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یق، تنظیـــم مبتنـــی بر  جریمه هـــا می باشـــد. یکـــی از انـــواع تنظیمـــات مبتنـــی بـــر تشـــو
یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت  که تشو عملکردPBR(1( است 
و بهبود در کیفیت خدمات می باشد. به عالوه،  PBRبیشتر به استانداردهای عملکرد 
خارجی متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس اســـت. مزایای 
کاهش هزینه های نگهداری و  که به بهبود در بهره برداری شـــرکت ها،  PBR این اســـت 
یق به صورت  عملیـــات و بهبـــود در پایایی سیســـتم کمک می کنـــد. طرح تنبیه و تشـــو
مکانیکی عمل می کند. بنابراین کاهش در حوزه صالحدید تنظیمی، در مقابل امکان 
یکـــرد، انعطاف پذیری در  تســـخیر در فرآیند تنظیـــم را کاهش می دهد. بـــه عالوه این رو
تصمیم گیری شـــرکت، که آیـــا از قانون تبعیت کند یا جریمه بپـــردازد،  را فراهم می کند. 
اگرچه به عنوان یکی از معایب این روش، می توان به ایجاد قوانین بسیار پیچیده و غیر 
کـــرد. از مفروضات  منعطـــف که واقعیت های بازار در آن لحاظ نشـــده اســـت، اشـــاره 
یکرد، عقالنیت اقتصادی اســـت که لزومًا در همه موارد یافت نمی شـــود.  اصلی این رو
یکرد مشـــکل اســـت. به عنوان مثال،  همچنین، گاهی اوقات پیش بینی تأثیر این نوع رو
گر که قوانین به طور صحیح تنظیم  رفتـــار »بد« ، مانند آلودگـــی، می تواند پاداش بگیرد ا

نشده باشند  ]10[.

کمیســـیون شـــرط بندی، اکشـــن فـــراد، خانه ثبت  تنظیم کننـــدگان بریتانیا عبارتند از 
گمرکی، هیئت استانداردهای افزایش سرمایه،  شرکت ها، عایدی علیاحضرت و حقوق 
انجمن نظارتی افزایش ســـرمایه عمومی، مؤسسه افزایش سرمایه، نگهبان خیریه ها، مرجع 
کام، دپارتمان آمـــوزش، دپارتمان  یابـــی، آف  کمیســـیون بازار اســـتانداردهای تبلیغاتـــی، 
یست، غذا  ری و مهارت ها، محیط ز فرهنگ، رســـانه و آموزش، دپارتمان کسب وکار، نوآو

. HEFCE ،و مسائل روستایی، آژانس مسکن انجمن ها

تسهیل گر- 1-1-3
 توســـط دولت ســـرمایه گذاری 

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شـــوند و هدف آن توســـعه و بهبود بازار خدمات می باشد. تســـهیل گر، تأمین کنندگان 

1.- Performance-based regulation 
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خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتـــی جدید، ارتقاء تجـــارب مفید و ایجاد 
یابی خارجـــی تأثیر  کارکرد هـــای دیگـــر تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایـــت می کنـــد. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاسی بهتر می باشد. 
که به طورمعمول توسط سازمان های توسعه گرا انجام شده  کارکردی است  عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های دولتی باشد. عالوه بر  و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن دیتابیســـی از مجموعه خیریه ها و یا  موارد مذکور در حوزه وقف و امور خیریه فراهم آو
کارکردهای  یـــه نیز می توانـــد به عنـــوان  ره ای برای مؤسســـات خیر انجـــام خدمـــات مشـــاو

گرفت. ]10[ تسهیل کنندگان در نظر 
کمیسیون اطالعات، سایت انتخاب مؤسسات  تســـهیل گران بریتانیا عبارتند از اداره 
یـــه ملی، انجمن  یتی خیر خیریه، ســـایت پایـــگاه داده مؤسســـات خیریه، ســـازمان عضو

مدیران ارشد سازمان های داوطلبی، انجمن ملی سازمان های داوطلبانه.

ارائه دهنده خدمات - 1-1-1
تأمین کننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسساتی 
یـــه فعالیت می کنند.  کـــه در زمینه آمـــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیر هســـتند 
ری کمک های مردمی و صرف این کمک ها  ضمنًا مؤسسات خیریه ای که وظیفه جمع آو

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند ]10[.
کودکان،  ارائه دهنـــدگان خدمات عبارتند از انجمن ملی جلوگیری از خشـــونت علیه 

ید، انجمن صلیب سرخ بریتانیا. بنیاد شل، پژوهشگاه سرطان انگلیس، بنیاد ثبت لو

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همان طور 
حوزۀ وقف و امور خیریه در کشور بریتانیا فعالیت می نمایند؛ در این بخش ابتدا نگاشت 
گذاران، تنظیم  رده شـــده اســـت و سپس سیاســـت  نهادی مربوط به آن در شـــکل 4-1 آو
کنندگان و مؤسســـات خیریه در این حوزه شناسایی شـــده اند و مورد  کننندگان، تســـهیل 

تحلیل قرارگرفته اند. 
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شکل 4-1.نگاشت نهادی وقف و امور خیریه

دادگاه عالی - 1-3-1
دادگاه عالـــی بریتانیـــا، یـــک دادگاه عالی در همه امـــور در قانون انگلیـــس، ولز، ایرلند 
شـــمالی و اسکاتلند می باشد. این نهاد آخرین پناهگاه و دادگاه استیناف در بریتانیا می 
باشـــد. این دادگاه همچنان صالحیت رســـیدگی به حل مشـــکالت مربـــوط به نزاع های 
مربـــوط بـــه واگذاری ها در بریتانیا را بـــر عهده دارد و همچنین همین قـــدرت قانونی  را در 
کلی دادگاه  ارتباط با ســـه دولت اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را نیز برعهده دارد. به طور 
کشور بریتانیا و من الجمله قوانین  عالی بریتانیا نقش بســـیار مهمی را در پیشرفت قوانین 
یـــه ایفا می کند. این دادگاه عالی طبق بخش 3 قانون اساســـی اصالح شـــده در  امـــور خیر
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کرد. گردید و فعالیت خود را از سال 2009 آغاز  سال 2005 ایجاد 
نقـــش اصلی دادگاه عالی، شـــنیدن درخواســـت هـــای تجدید نظرهـــای دادگاه های 

تمامی بریتانیا )انگلستان، ولز و ایرلند شمالی( است. 
یر پا می  کـــه قوانین عمومی مهم را ز دادگاه عالـــی بیشـــتر بر روی مواردی تمرکز می کند 
گـــذارد. امـــا در هر صورت این دادگاه به اموری از جمله، نزاع های خانوادگی، مشـــکالت 
تجـــاری، جرائم اجتماعی و ... نیز رســـیدگی می نماید. البتـــه دادگاه عالی جرائم جنایی 
مربـــوط به اســـکاتلند را بررســـی نمی نماید و ایـــن موضوع مربوط به دادگاه عالی دادرســـی 
کشـــور می باشـــد، می شـــود. دادگاه عالی همچنین  ترین دادگاه در این  که باال اســـکاتلند 
مســـائل مربوط بـــه نقل و انتقاالت و واگذاری ها را مورد بررســـی قرار مـــی دهد. به صورت 

یر را انجام می دهد: کلی دادگاه عالی بریتانیا فعالیت های ز
ترین دادگاه اســـتیناف برای امور مدنی و جرائم در انگلســـتان، ولز و ایرلند شـــمالی 	  باال

می باشد.
به درخواست های قانونی عمومی جامعه رسیدگی می کند.	 
بر روی موارد قانونی عمومی مهم و مشروط تمرکز می کند.	 
ترین دادگاه عالی بریتانیا به حفاظت و توســـعه قوانین کشـــوری و جهانی 	  بـــه عنوان باال

می پردازد.

پارلمان- 1-3-1
ترین نهاد  پارلمـــان بریتانیا یا پارلمان پادشـــاهی متحـــد بریتانیـــا و ایرلند شـــمالی1 باال
کبیر و متعلقات اســـت. ایـــن پارلمان به تنهایـــی حق قانونی  قانون گـــذاری در بریتانیـــای 

حکومت به سایر نواحی را دارد. 
پارلمان از ســـه عنصر تشکیل شده اســـت: مجلس عوام، مجلس اعیان و پادشاهی. 
داد و ســـتد های اصلی پارلمان در دو مجلس اتفاق می افتد. به طور معمول، تصمیمی 

یب برسد. گرفته می شود، باید توسط مجلس دیگر به تصو که در یک مجلس 
یک بـــار  ســـال   5 هـــر  آن  اعضـــای  کـــه  اســـت  نمایندگانـــی  عوام شـــامل  مجلـــس 

1. Parliament of the United Kingdom
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به طور مردمســـاالرانه از ســـوی مردم انتخـــاب می شـــوند. مجلس اعیان شـــامل روحانیون 
کلی اعضای مجلس اعیان توسط مردم انتخاب نمی شوند. این دو  بلندپایه است؛ بطور 
مجلس در تاالرهای متفاوت در کاخ وست مینستر واقع در وست مینستر در لندن تشکیل 

جلسه می دهند. برای این تاالرها نام »خانه ی مجلس« نیز استفاده می شود.
پارلمان آنچه را دولت در حال انجام دادن اســـت، بررسی می کند، قوانین جدید وضع 
ز دارای قدرت  کـــره در مـــورد مســـائل رو می کنـــد و همچنیـــن بـــرای تعیین مالیـــات و مذا
می باشـــد. مجلـــس عوام و مجلس اعیان هـــر دو در پارلمان نقش مهمـــی را ایفا می کنند. 

وظایف اصلی پارلمان بریتانیا عبارت است از:
کردن(	  کشیدن فعالیت های دولت )بررسی  بررسی و به چالش 
گذاری(	  ایجاد و تغییر قوانین )قانون 
کردن(	  کره  ز )مذا کره در مورد مسائل مهم رو بحث و مذا
یب هزینه ها و مالیات دولت )بودجه و مالیات ها(	  بررسی و تصو

کشیدن فعالیت های دولت 1. بررسی و به چالش 
کشـــیدن فعالیت های  کردن و به چالش  یکـــی از نقش هـــای اصلی پارلمان، بررســـی 
دولت اســـت. مجلس عوام و مجلس اعیان برای انجام این نقش، از متدها و روش های 
یه های آن ها متفاوت است. روش اصلی آن ها پرسش  یکسانی استفاده می نمایند، اما رو
کردن فعالیت های دولت می باشـــد. دولت هم  کردن و بررســـی  کره  زرای دولـــت، مذا از و

می تواند به صورت عمومی پاسخ دهد و از لحاظ سیاسی توجیه نماید.

1. ایجاد و تغییر قوانین
گذاری(  یب قوانیـــن )قانون  کردن و تصو یکـــی از نقش های اصلی پارلمـــان، مباحثه 
اســـت. دولت طرح ها و برنامه های بســـیاری را برای ایجاد قوانین جدید معرفی می نماید، 
از جمله آن هایی که در گفتار ملکه بیان شده است یا آن هایی که در هر جلسه از پارلمان 
که نیاز به تغییر دارند. اما این قوانین جدید از مجلس  مطرح شده است و یا قوانین موجود 
که باعث می شوند  عوام و اعیان سرچشـــمه می گیرند و آغاز می شوند. مســـائل اضطراری 



کشور بریتانیا  /  97 فصل چهارم  نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

ز رســـانی  یســـم، فشـــار دولت برای برو ر قوانین جدیدی ایجاد شـــوند عبارتند از: تهدید ترو
که در مورد دادگاه می باشد.  قوانین قدیمی و قوانینی 

کره در مورد مسائل مهم روز 3. بحث و مذا
کراتی را در زمینه سیاســـت های دولت، پیشنهاد قوانین  هر دو مجلس عوام و اعیان، مذا
کـــه در جامعه مطرح می باشـــد را بیان می دارند. ایـــن مذاکرات طراحی  جدید و مســـائلی 
گاهانه در  که به یـــک تصمیم گیری آ کمک نماید  شـــده اســـت تا به مجلس عوام و اعیان 
گیری  کـــرات، رأی  مورد یک موضوع دســـت یابنـــد و اغلب بـــرای نتیجه  گیری درباره مذا
کردن یا پیشـــنهاد یک قانون جدید باشد و یا اینکه  صورت می گیرد که می تواند شـــامل رد 
گردد و در  نظراتشان را به عنوان یک موضوع جدید ثبت نمایند. تمام مذاکرات ضبط می 
که به طور آنالین در دسترس می باشد، به  یک نشـــریه به نام "جلســـات رســـمی پارلمان" 

ثبت می رسد.

1. بررسی و تصویب هزینه های دولت
پارلمـــان به طور دقیـــق طرح های مالیاتی و هزینه های دولت را بررســـی می کند تا مطمئن 
شود که بودجه دولتی به طور کارآمد به مصرف رسیده است. دولت نمی تواند مالیات های 

جدید را افزایش دهد یا بودجه دولتی را بدون موافقت پارلمان به مصرف برساند.

دفتر جامعه مدنی1- 1-3-3
که پس ازآن به دفتر جامعه مدنی  تا قبل از سال 2010 عنوان این اداره، اداره بخش سوم بود 
کابینه دولت است. بخش سوم در بریتانیا بخشی در  زارتخانه های  تغییر یافت و یکی از و
که مسئولیت آن بر عهده دفتر جامعه مدنی است و  کنار بخش دولتی و خصوصی است 
کابینه دولت  مســـئولیت خیریه ها، سازمان های اجتماعی و سازمان های داوطلبانه را در 

به عهده دارد.
کلی به وســـیله این دفتر مسئولیت سیاست گذاری و ارتقای  کابینه دولت به صورت   
که به  یق     می کند  توســـعه بخش اجتماعی و داوطلبانه در بریتانیا   می  باشـــد  و مردم را تشـــو

صورت فعاالنه درگیر   این   فعالیت  های اجتماعی به خصوص در مناطق محروم شوند.

1. Office for Civil Society
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که متعهد  ایـــن دفتر چشـــم انداز خود را در خصوص بخش ســـوم این قرار داده اســـت 
اســـت اقداماتی صورت دهد تا خیریه   ها، بنگاه  های اجتماعی و ســـازمان  های داوطلبانه 

راحت تر اداره و اجرا شوند و در موانع و بروکراسی   ها غرق نشوند.
یل  کشـــور برای تحو یـــت اصلـــی این دفتر حمایت و برانگیختن مردم در سراســـر  مأمور

یس عمو  می  بهتر و ساخت جامعه بزرگ تر است. سرو

سیاست   ها- 1-3-3-1
یر تمرکز دارد: سیاست های دولت در خصوص بخش سوم بر سه بخش ز

تسهیل اداره و اجرای خیریه   ها،  بنگاه  های اجتماعی  و سازمان  های داوطلبانه	 
یت استقالل و انعطاف پذیری در بخش	  فراهم کردن منابع بیشتر برای   این   بخش: تقو
کار سازمان  های   این   بخش با دولت	  تسهیل 

دولت بـــه تعهد اقتصـــادی و اجتماعی خیریه   هـــای بریتانیا، بنگاه  هـــای اجتماعی و 
کار فوق العاده افراد جامعه بـــرای بهبود زندگی   های   ســـازمان  های داوطلبانـــه و همچنیـــن 

به خصوص افراد محروم ارزش می گذارد. 

گروه های داوطلبانه و اجتماعی، خیریه ها و مؤسسات جمعی- 1-3-3-1 استراتژی برای 

•  ساختن یک جامعه مدنی قوی تر
حوزه داوطلبانه و اجتماعی، همراه با شهروندان و جمعیت ها، در مرکز بلندپروازی های 

دولت برای ساختن یک »جامعه بزرگ« قرار دارد.
ردن و پشتیبانی از  یژه ای در به حرکت درآو ســـازمان های داوطلبانه و اجتماعی نقش و
بینی  مـــردم دارد. اصالحات پیش بینی شـــده در برنامـــه دولت ائتالف برای نظـــارت و باز
کردن راه حل هایی  هزینه ها، فرصتی اســـت برای به کارگیری قدرت این حوزه جهت پیدا 

که شامل سه عنصر اصلی می گردد: برای رفع مشکالت اجتماعی، 
توانمندســـازی جوامع: اعطای اختیارات به شوراهای محلی برای تصمیم گیری درباره 	 

مناطق و آینده خودشان
آزادسازی خدمات عمومی، تا خیریه ها و مؤسسات اجتماعی بتوانند در ارائه خدمات 	 



کشور بریتانیا  /  99 فصل چهارم  نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

کنند. کیفیت رقابت  با
یق مردم از قشـــرهای مختلف بـــرای ایفای نقش 	  یـــج فعالیت های اجتماعی، تشـــو ترو

فعال در جامعه و ارتقای بخش داوطلبانه و بشردوستانه

یادی به این حوزه برای تشـــکیل و ارائه خدمات  ایـــن اصالحات فرصت های جدید ز
که تدارکات پرهزینه دولتی با شکست  مبتکرانه و پایین-به-باال فراهم می ســـازد، جایی 
گاه است که این اقدام ها ممکن است درآمد سازمان های  مواجه شده است. البته دولت آ
یادی به  که برخی از آن ها وابستگی ز کاهش دهد، بخصوص  اجتماعی مدنی بسیاری را 
یر جامعه مدنی نامه ای سرگشاده  ز کابینه و و یر  ز حمایت های مالی دولت دارند. ازاین رو و
کسری بودجه  کاهش  کرده است تا دیدگاه آن ها را در مورد نحوه  به این ســـازمان ها ارسال 

کند. ری  و ارائه خدمات ابداعانه تر و بهینه تر جمع آو
کار »جامعه بـــزرگ« در حـــال انجـــام دارد،  کـــه دولـــت در قالـــب دســـتور  اصالحاتـــی 
که در سه  گروه های داوطلبانه و اجتماعی فراهم می کند،  گسترده ای را برای  فرصت های 

یر است: حوزه فوق قابل بحث است و در حوزه توانمندسازی جوامع شامل موارد ز
الف(  فرصت ها و اختیارات جدید: اجتماع ها و سازمان های محلی از این جابجایی 
قدرت وســـیع می توانند بهره ببرند. عالوه بر این، مجموعه جدیدی از حقوق در 
اختیـــار اجتماع هـــا قـــرار می گیرد، همچـــون حق خرید یـــا مناقصه بـــرای اموال 
که در  اجتماعـــی. ایـــن حقوق بـــه اجتماع هـــای محلی این امـــکان را می دهـــد 
صورت عدم رضایت از خدمات یا تسهیالت ارائه شده توسط مقامات محلی، 

کنند. بتوانند از ارائه دهندگان جایگزین استفاده 
که بیش از 1 میلیارد  ب(    آزادســـازی بودجه های محلی: دولت متعهد شـــده اســـت 
کند. این  پونـــد از بودجه هـــای اعطایی به خیریه هـــای محلی را انحصـــار زدایی 
کـــه درباره  گروه هـــای داوطلبانـــه و اجتماعـــی فراهم می ســـازد  فرصتـــی را بـــرای 

یت های محلی به بحث بپردازند. واگذاری مجد÷د منابع متناسب با اولو
پ(    شـــفافیت و ارائـــه اطالعات: بـــرای مثال، الـــزام مقامات محلی به انتشـــار تمام 
گردش پول و  مخارج بیش از 500 پوند، حجم عظیمی از اطالعات درباره نحوه 
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دسترسی به اطالعات مهم رقابتی را فراهم می سازد.
یر می گردد: در حوزه آزادسازی خدمات عمومی شامل موارد ز

کـــه در حوزه های  الف(  اصالحـــات خدمـــات عمومـــی. دولت متعهد شـــده اســـت 
سیاســـت گذاری مختلف، اصالحاتی انجام دهد که فرصت های قابل توجهی 
بـــرای ســـازمان های داوطلبانه و حـــوزه اجتماعی با ایفای نقش هـــای بزرگ تر در 

کند: یر فراهم  انواع خدمات ز
سالمت و مراقبت جمعی	 
سیستم قضائی جرائم	 
کاری	  رفاه 

کارمند  کارمنـــدی. اصالحات در ایـــن زمینه بـــه میلیون ها  یـــج تعاونی های  ب(    ترو
کمک  که رئیس خودشـــان شـــوند و به آن ها  حوزه عمومی این اختیار را می دهد 
کار می کنند ارائه  که در آن  می کنـــد خدمات بهتری را در تعامل با اجتماع هایی 

دهند.

یر می گردد: یج فعالیت های اجتماعی شامل موارد ز در حوزه ترو
یق کارهای  الف(  اقدامات شـــهروندی: دولت در حال بررســـی راه های جدید برای تشو
داوطلبانه و انســـان دوســـتانه اســـت. به صورت کلی بحـــث در خصوص جامعه 
بـــزرگ افراد و ســـازمان ها را برای فکر درخصوص مشـــارکت بـــرای انجام تغییرات 

یق می کند. تشو
ب(    اقدامـــات اجتماعی: در این بخش به دنبال ارتقا اقدامـــات اجتماعی به عنوان 
گســـترده تر از طریق جلســـات ضرب و شـــتم  بخشـــی از برنامه هـــای اصالحات 

محلی با پلیس، اصالح مدارس و بودجه بندی دلگرم کننده محله می باشد.

•  حمایت از حوزه داوطلبانه و اجتماعی برای دستیابی به فرصت ها
گســـترده و مهم جامعه  که شـــبکه  اداره جامعـــه مدنی برای این بنانهاده شـــده اســـت 
کند و استراتژی درازمدت آن حول این سه هدف ساخته شده  یت  مدنی را حمایت و تقو
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است:
1. آسان تر نمودن اداره یک سازمان داوطلبانه یا حوزه اجتماعی

یزی قابلیت ارتجاعی و استقالل آن. 2. وارد نمودن منابع بیشتر به داخل حوزه برای پی ر
3. آسان تر نمودن دادوستد با دولت.]11[

کمیسیون امور خیریه- 1-3-1
که خیریه   های انگلستان  کمیسیون امور خیریه،  که در فصل قبل اشاره شد  همانطور 
که توسط پارلمان بودجه آن  یر است  ز کنترل     می کند یک ساختمان مستقل فاقد و و ولز را 
زرا را خواهد داشت ولی  کابینه و کمیسیون حمایت  رت    تأمین   می  شـــود. در صورت ضرو
همچنان باید به طور مســـتقیم به پارلمان برای نحوه عملکرد و همچنین مصرف بودجه 

پاسخگو باشد. 

چشم انداز- 1-3-1-1
کمیسیون  که  بینی اســـتراتژیک به روشـــنی استنتاج   می  شـــود   این   است  که از باز آنچه 
کار را در راســـتای  یـــه بـــرای خدمت بـــه عمـــوم مـــردم وجـــود دارد. بنابراین   ایـــن    امـــور خیر

چشم اندازش انجام     می  دهد:
کنند.« که خّیرین می توانند با اطمینان   و اعتماد حمایت  »خیریه   هایی 

مأموریت- 1-3-1-1
نقش اصلی کمیســـیون امور خیریه حفاظت از عالقه عموم به خیریه است: اطمینان   
یت خیریه داده شـــده اســـت  که به واســـطه آن به آن  ها هو از این  که خیریه   ها  به مقاصدی 
کید دارند و    این   مقاصد را برای خاطر نفع عمو  می  و نه نفع  شـــخصی یا دولتی یا عالیق  تأ

سیاسی دنبال     می  کنند.]12[
که یـــک دفتر ثبـــت و نظارت گر مؤثر و مســـتقل برای  یـــت کمیســـیون این   اســـت  مأمور

که اطمینان   یابد: خیریه   های انگلستان و ولز باشد 
خیریه   ها    می دانند چه وظایفی باید انجام دهند	 
عموم مردم   می دانند خیریه چه     می  کنند	 
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یی نگهداری می شوند	  خیریه   ها برای پاسخگو

راهکار نظارتی - 1-3-1-3
یـــه در مصوبه خیریه   های  کمیســـیون خیر  اهـــداف، عملکرد  ها، قدرت   ها، و وظایف 
انتظـــارات  بـــرای   تأمیـــن  کمیســـیون  نظارتـــی  راهـــکار  اســـت.  گردیـــده  مشـــخص   2011
مشخص شـــده تحت مصوبه به بهترین نحو، و مطابق با منابع در دســـترس طراحی شـــده 

است.
رده  که   می  تواند اهـــداف قانونی خود را به بهترین شـــکل برآو کمیســـیون معتقد اســـت 
یج رعایت قانـــون، با کمک به  کـــه در اختیار دارد، بـــا تمرکز بر ترو کنـــد، بـــه کمک منابعی 
که  معتمدیـــن خیریه   ها در ارتباط با تعهدات قانونی شـــان، با افزایش ســـخت گیری   هایی 
خیریه   ها را نسبت به آن   ها مسئول   می  داند و با اطمینان   از تأیید مفهوم خیریه تحت قانون 
که اعتمـــاد عمو  می  و اطمینان    یـــه. همچنین این   بهترین راه برای کمیســـیون اســـت  خیر
کمـــک به خیریه ها در تمام اشـــکال  یج داده، و به   این   وســـیله  نســـبت بـــه خیریه   هـــا را ترو

گسترش دهد.
یـــه یا بودجه آن   هـــا برای اهـــداف غیرقانونی یا  کمیســـیون سوءاســـتفاده از هرگونـــه خیر
یستی،  ر نادرست را تحمل نمی  کند. به طور مشخص نسبت به کاله برداری، اقدا  م  ها ی ترو
و بدرفتـــاری بـــا بهره مندان آســـیب پذیر هوشـــیار خواهد بـــود و هر جا الزم باشـــد اقدامات 
کرد. کمیســـیون در استفاده از قدرت   های قانونی اش در بیشتر پرونده   های  قاطعی خواهد 

جدی جسور خواهد بود.
خیریه   هـــا بـــه اهداکنندگان، بهره منـــدان و عموم مردم از طریق نگهـــداری از یک دفتر 
ثبت دقیق و انتشـــار اطالعات قابل دسترســـی درباره تمام خیریه   های ثبت شده و تحت 
نظارتمان بر روی GOV.UK پاســـخگو هســـتند. کمیسیون هر خیریه ای که درباره مسائل 
مالی یا قانونی آن نگرانی   هایی وجود داشته باشد را برجسته   می  کند تا عموم و اهداکنندگان 

گاهانه ای درباره حمایت از خیریه   های معین بگیرند. بتوانند تصمیم  های آ
کمیسیون ناظر فعالی خواهد بود و از داده   هایش برای تشخیص و پیگیری سوءاستفاده 
که خطر قابل توجهی نسبت به  کثر استفاده را خواهد نمود. هرکجا  احتمالی از خیریه حدا
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اعتماد و اطمینان   عموم وجود داشـــته باشـــد، وارد عمل خواهد شـــد. یک مرجع بهینه، 
که ارائه نتایج عادالنه و منطقی را دنبال   می کند. ضمن    هدفمند، و متناســـب خواهد بود 
یســـک   ها  که ر این  کـــه نیـــاز به عمـــل در چهارچـــوب قانـــون را تصدیق   می  کنـــد، در جایی 
گا  هـــًا چالش انگیز  قابل توجیـــه باشـــد، همـــکاران خود را در اتخـــاذ تصمیم  های دشـــوار و 

حمایت   می  کند.
که دلیلی برای  تردید در صحت اطالعات ارائه شده به خود داشته  کمیسیون هر زمان 
کند یا بی تمایل باشند  یی به نگرانی   های آن  که معتمدین برای پاسخگو باشـــد، یا هر جا 
که اشتبا  هات حقیقی توسط معتمدین عواقب جدی  پاسخ محکمی  خواهد داد. هر جا 
کرد تـــا خیریه مورد  نداشـــته باشـــند، با   این   معتمد  ها برای رفع مســـائل همـــکاری خواهد 

سؤال را به یک جایگاه امن بازگرداند.
از اســـتقالل خیریه   ها حمایت و مراقبت   می  نماید. بر اســـاس قانون، معتمد  ها بایستی 
خیریه   های خود را مدیریت نمایند، و تا زمانی که در محدوده قانون و طبق بند  های قانون 
حاکم بر آن   ها عمل کنند، معتمد  ها اختیار وســـیعی دارند که طبق صالحدید خود عمل 
کنند، مشـــروط بر   این  که صرفًا در راستای بهترین مصلحت خیریه عمل کنند و از وظیفه 
خود برای احتیاط در عمل پیروی کنند، کمیسیون بر اساس قانون نمی  تواند دخالتی نماید.
گروه   های تحت پوشش همکاری  کمیسیون به صورت نزدیک با سایر ادارات دولتی و 
خواهد نمود، اهداف و اســـتراتژی   های مشـــترک تعیین خواهد نمود، درحالی که استقالل 

خود را نیز حفظ   می  نماید. ]12[

ارزش   ها- 1-3-1-1
که   می  کند و بر رفتار خارجی و  کار  هایی  ارزش   های کمیســـیون بنیانی اســـت و بر تمام 

یر است: کم است.   این   ارزش   ها شامل موارد ز داخلی آن حا

•  تخصص
کمیســـیون دیدگاه منحصربه فردی از حوزه به عنوان نظارت گر دارد و تنها گروهی اســـت 
کـــه بـــا تمام خیریه   های ثبت شـــده در تعامل اســـت.   این   تخصص، حاصل ســـال  ها زمان، 
هسته ای برای نظارت مؤثری است که عموم و خیریه   ها به درستی از کمیسیون انتظار دارند.
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•  بی طرفی
ر از هرگونه تعصب،  کمیســـیون بایســـتی همیشه به شـــکل مســـتقل و یکپارچه و به دو

کند. واقعی عمل 

•  آشکاری
یج و اشـــتراک گذاردن شیوه   های  کمیســـیون به عمل به صورت آشـــکار و شفاف و ترو
مثبـــت، تعهـــد دارد. کمیســـیون راه   هـــای همـــکاری جدید را برای دســـتیابی بـــه اهداف 

کار   می  گیرد. مشترک به 

•  بینایی و سرعت
که با آن در ارتباط هستند، نسبت به  که تمام کسانی  کمیسیون بایستی اطمینان   یابد 
کمیســـیون  کـــه بایســـتی انجـــام دهنـــد و زمان انجـــام آن  ها، روشـــن هســـتند.  کار  هایـــی 
کامل  تصمیم  های خود را به سریع ترین شکل ممکن اتخاذ   می  کند و دالیل خود را به طور 

شرح   می  دهد.

•  پاسخگو بودن
کـــه به نظارت  کمیســـیون بـــرای تمـــام تصمیم  هایی که خواهد گرفت، درمورد روشـــی 
  می  پردازد و چگونگی استفاده از بودجه   های عمو  می ، کاماًل پاسخگو است.   این واقعیت  ، 

کمیسیون را از پاسخگو بودن خیریه   ها بازتاب   می  نماید. ]12[ تر  انتظارات باال

اهداف- 1-3-1-5
یر است: کمیسیون شامل موارد ز پنج هدف 

افزایش اعتماد عمو  می  و اطمینان   به خیریه   ها	 
گاهی و درک نیازمندی بهره عمو  می 	  یج آ  ترو
یـــج رعایت قانون بـــا معتمدین خیریه   ها درباره تعهدات قانونی شـــان در به کارگیری، 	   ترو

کنترل و اداره ی مدیریت خیریه   هایشان
یج به کارگیری مؤثر منابع خیریه ای	   ترو
یی خیریه   ها به اهداکنندگان، بهره مندان، و عموم مردم]12[	  تسهیل پاسخگو
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کمیسیون- 1-3-1-2 کلی  عملکردهای 
یر را دارد: کمیسیون عملکرد  های عمو  می  ز  )1(

کدام یک نه	  کدام مؤسسات خیریه هستند و  تعیین   این  که 
یق و تسهیل مدیریت بهتر خیریه   ها	  تشو
تشـــخیص و پیگیری ســـوءرفتار یا ســـوء مدیریت در اداره خیریه   ها و اتخاذ اقدامات 	 

اصالحی یا مراقبتی در ارتباط با سوءرفتار یا سوء مدیریت در اداره خیریه   ها
یافت وجوه عمو  می  بایستی صادر شود، و معتبر بماند، 	  تعیین   این  که  آیا رسید  های در

ری وجوه خیریه عمو  می  در ارتباط با جمع آو
کارایی هر یـــک از عملکرد  های 	  یابی، و انتشـــار اطالعـــات در ارتباط با  یافت، ارز در

کمیسیون یا دستیابی به هر یک از اهداف آن
یران دربار، در 	  ز ره، یا تهیه طرح   های پیشنهادی، به هر یک از و ارائه اطالعات و مشاو

کمیسیون یا دستیابی به هر یک از اهداف آن ارتباط با هر یک از عملکرد  های 
ره یا راهنمایی در  کلی خود، مشاو )2(  کمیسیون   می  تواند در ارتباط با دو  مین عملکرد 

که صالح بداند، ارائه دهد. رابطه با مدیریت خیریه   ها را به گونه ای 
یر  ره یا راهنمایی ارائه شـــده به   این   صورت   می  توانـــد در ارتباط با موارد ز )3( هر مشـــاو

باشد:
کلی الف( خیریه به صورت 

ب( هر دسته ای از خیریه
ج( یک خیریه معین

کمیسیون صالح بداند. که  گونه ای ارائه شود،  و   می  تواند در هر قالب، و به هر 
که  کمیســـیون شـــامل )عالوه بر موارد دیگر( پیروی، تا آنجا  کلی ششـــم  )4(  عملکرد 
ره  یر دربار، برای اطالعات یا مشاو ز عملی باشـــد، از هر درخواست از طرف یک و

درباره ی هر موضوعی مرتبط با هرکدام از عملکرد  هایش است. ]12[

کمیسیون- 1-3-1-2 کلی  وظایف 
یر را دارد: کلی ز کمیسیون وظایف 
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کمیســـیون بایســـتی، در انجام  کـــه به شـــکل معقولـــی قابل انجـــام باشـــد،  1.  تـــا آنجا 
که: کند  عملکرد  هایش به گونه ای رفتار 

الف( با اهدافش سازگار باشد
ب(   می  پندارد برای دستیابی به   این   اهداف مناسب ترین است

کمیســـیون بایســـتی در انجام  کـــه بـــه شـــکل معقولـــی قابل انجـــام باشـــد  2.  تـــا آنجـــا 
یق که سازگار باشد با تشو کند  عملکرد  هایش به گونه ای رفتار 

گونه ای از اهدای خیریه الف( هر 
کار  های خیریه ب( مشارکت داوطلبانه در 

کمیســـیون بایســـتی به نیاز بـــرای اســـتفاده از منابع به  3.  در انجـــام عملکرد  هایـــش، 
بهینه ترین، مؤثرترین، و اقتصادی ترین راه مالحظه داشته باشد.

که مرتبط باشـــد، اصول  4.   در انجـــام عملکرد  هایش، کمیســـیون بایســـتی، تـــا جایی 
که طبـــق آن فعالیت   های نظارتی بایســـتی  بهترین شـــیوه نظارتی )شـــامل اصولـــی 
که نیاز به اقدام  متناسب، پاسخگو، یکپارچه، شفاف، و تنها در ارتباط با مواردی 

دارد( را در نظر بگیرد.
کمیسیون بایستی، در موارد مناسب، مطلوبیت تسهیل  5.    در انجام عملکرد  هایش، 

کند. ری توسط یا از طرف خیریه   ها را مالحظه  نوآو
کمیت سازمانی خوب  6.  کمیسیون بایستی در مدیریت امورش، نسبت به اصول حا

که  اعمال آن   ها منطقی باشد، مالحظه داشته باشد. ]12[ تا جایی 

کمیسیون امور خیریه در مورد ثبت خیریه   ها تصمیم گیری     می کند؟- 1-3-1-2 چگونه 
که  کمیسیون امور خیریه تنها در مورد سازمان  هایی  ایفای نقش     می کند 

از نظر قانون خیریه محسوب شوند.	 
نیاز به ثبت داشته باشند.	 

کمیســـیون با یک خیریه به عنوان تنظیم کننده اســـت.   ثبت نام همچنین آغاز رابطه 
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کرده  اند.،  که معتمدین نقش و مسئولیت   هایشان رو را درک  کمیسیون باید مط  مئن شود 
که خیریه ثبت   می  شود تما  می  پیش نیاز  های قانونی فراهم شده است. و زمانی 

که: کمیسیون تصمیم   می گیرد   
آیا یک سازمان به عنوان خیریه تأسیس شده است.	 
آیا باید ثبت شود.	 
آیا باید پس از ثبت مورد نظارت قرار بگیرد.	 

که در درخواست ثبت شده تعیین     می کند:  این تصمیم براساس اطالعاتی 
آیا مطابق تعریف قانونی موسسه خیریه در قانون خیریه   های انگلستان و ولز است 	 
آیا نیاز است ثبت شود	 
که ثبت شده بود فعالیت     می کند.	  همان گونه 

یر را  در هنگام ثبت کمیســـیون همچنین ســـایر نیازمندی  های خیریه مرتبط با موارد ز
چک     می کند:

نام خیریه	 
سند قانونی خیریه	 
معتمدین خیریه	 
امور مالی خیریه	 

که قصد  کمیسیون باید در این   مورد  کند  کمیســـیون برای ثبت رجوع  گر ســـازمانی به  ا
کمیسیون باید تصمیم  که  خیرخوا  هانه اســـت یا خیر تصمیم بگیرد.   این   بدین معناست 

که بگیرد 
قصد سازمان چیست	 
آیا قصد سازمان براساس قانون قصد خیرخوا  هانه است یا خیر 	 
آیا قصد به نفع عموم هست یا خیر]12[	 

کمیسیون برای تصمیم گیری در هنگام ثبت برمی دارد- 1-3-1-9 که  گا  م  هایی 
که سازمان خیریه است یا خیر یر را برمی دارد تا تصمیم بگیرد  گا  م های ز کمیسیون 
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تصمیم گیری در مورد   این  که سازمان در انگلستان و ولز تأسیس شده است . 1
که آیا سازمان به ثبت نیاز دارد یا خیر. 2 تصمیم گیری در این   مورد 
که قصد سازمان چیست. 3 تصمیم گیری در این مورد 
تصمیم در این   مورد که هرکدام از قصد  های سازمان مطابق کدام مقاصد توصیف شده . 4

در قانون   می باشد 
که آیا هر قصد به نفع عمو  می  هست . 5 تصمیم گیری در این   مورد 
که   این  که هر یک از مقاصد تا چه حد منجر به نفع عمو  می    می شود. 6 یابی  ارز
تصمیم گیری در مورد ثبت نام یا رد سازمان. 7

که در درخواســـت سازمان تهیه شده است   بر اســـاس اطالعاتی 
ً
تصمیم گیری معموال

کمیســـیون شـــاید از ســـایر اطالعـــات مرتبـــط  صـــورت   می گیـــرد   ولـــی در بعضـــی مـــوارد 
که از شخص  کند مانند اطالعات در سایت خیریه یا اطالعاتی  پیش زمینه ای   اســـتفاده 

سوم از   میان سایر ناظرین فرستاده شده است. ]12[

گام 1. تصمیم گیری در مورد   این  که سازمان در انگلستان و ولز تأسیس شده است   •
کند.  کشـــور دیگر   می  باشـــد را ثبت  که تحت قانون  کمیســـیون  نمی   تواند موسســـه ای   

که  آیا سازمان بر اساس قانون انگلستان و ولز است یا خیر یر تعیین     می کند  عوامل ز
کنترل باشد.	  سند دولتی آن موافق قانون انگلستان و ولز برای 
کنند.	  اکثریت معتمدین در انگلستان و ولز زندگی 
بیشـــتر دارایی   های سازمان )شامل بودجه   ها و حساب اصلی بانک( در انگلستان و ولز 	 

باشد.
مرکز اجرایی سازمان در انگلستان و ولز باشد. ]12[	 

که آیا سازمان به ثبت نیاز دارد یا خیر گام 1. تصمیم گیری در این   مورد    •
در این   گام کمیسیون بررسی     می کند که  آیا خیریه  نیاز به ثبت دارد. خیریه درصورتی که 

یر باشد نیاز به ثبت ندارد. مشمول یکی از موارد ز
خیریه   های معاف بر اساس بخش 3 از قانون خیریه   های 2011	 
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خیریه ای که برای مدتی موقت یا دائم از نظارت مســـتثنی شـــده اســـت و دارای شرایط 	 
ز نکند. خیریه مستثنی   می  باشد و درآمد ناخالص آن از 100,000 پوند تجاو

کمتر از  5,000  پوند   باشد.	  که درآمد ناخالصش  خیریه ای 

گام 3. تصمیم گیری در مورد   این  که مقاصد سازمان چه هستند  •
که قصد خیرخوا  هانه است )که متناسب یکی  قبل از این  که کمیسیون تصمیم بگیرد 
از تشریحات مقاصد و برای نفع عمو  می  است( ابتدا باید به صورت روشن مشخص شود 

قصد سازمان چیست.
کمیسیون به   در عبارت اهداف در ســـند قانونی نوشـــته می شوند. اما 

ً
مقاصد معموال

کمک تمام ســـند قانونی شامل قدرت  ها، نفع معتمدین و عبارات انحالل می تواند قصد 
کند. سازمان را تعیین 

که در ســـند قانونی مطرح شـــده  گر لغاتی  بـــرای خیریه بودن باید قصد قطعی باشـــد. ا
گســـتره معنایی مقاصد مبهم باشـــد قصد خیریه قطعی نیســـت. در این   شرایط  اســـت یا 
کمیســـیون می تواند اطالعات پیش زمینه ای   مرتبط شـــامل فعالیت  های ســـازمان را برای 
گیرد. به طور مثال در بسیاری از موارد ممکن است  کار  کمک به درک مقاصد سازمان به 
مقاصد به صورت خیرخوا  هانه قابل تعبیر نباشد ولی سایر اطالعات موجود در درخواست 
به صورت روشـــن نشان   می دهد ســـازمان برای قصد خیرخوا  هانه و به نفع عموم فعالیت 
که چگونـــه مقاصد  ره     می  دهـــد  کمیســـیون به ســـازمان مشـــاو     می کنـــد. در ایـــن   صـــورت 

کند. خیرخوا  هانه خود را به درستی بیان 

که مقاصد مطابق تشریح قانون خیرخوا  هانه هستند. •  گام 1. تصمیم گیری در این   مورد 
پس از این  که قصد ســـازمان متقاضی مشـــخص شد باید تعیین شود   این   قصد مطابق 

مقاصد خیرخوا  هانه تعریف شده در قانون هست.

گام 5. ارزیابی   این  که هر قصد در حین اجرا به نفع عمو  می  خواهد بود.• 
کمیســـیون از متقاضی   می خواهد تا به سؤاالت پاسخ  هنگام ایجاد درخواســـت ثبت 
کمیســـیون  که هر قصد ســـازمان به نفع عموم هســـت یا خیر.  که مشـــخص     می کند  دهد 
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که هر قصد به نفع عموم است. براساس قانون تصمیم   می گیرد   

گام 2. تصمیم گیری در مورد ثبت نام• 
که سازمان یک خیریه است و می تواند ثبت  کمیســـیون تشخیص دهد  که  در حالتی 

شود، تصمیم به ثبت آن   می گیرد  .

موافقت با ثبت نام- -1-3-1-1
کمیســـیون متقاضی را از تصمیماتش مطلع     می کند و شـــماره ثبت بـــه خیریه     می  دهد و 
معتمدیـــن خیریه را از یک لیســـت آنالین از راهنمایی   های مرتبط بـــه قوانین معتمدین ارائه 

    می  دهد. ]12[

تصمیم به ثبت نام با شرایط- 1-3-1-11
که ســـازمان می تواند به عنـــوان یک خیریه  در بعضـــی موارد کمیســـیون معتقد اســـت 
کنند  که معتمدین می خواهند عملی  کند ولـــی نگرانی   هایی در مورد مقاصدی  فعالیت 
ره عمو  مـــی  در مورد اداره یـــک خیریه ارائه دهـــد بنابراین  دارد. یـــا   این  کـــه تمایل دارد مشـــاو

چهارچوبی قانونی برای خیریه تعیین   می  کند. 
که تصمیم به  کمیســـیون صـــالح ببیند ســـازمان متقاضی را باخبر     می کنـــد  که  زمانی 
کنترل خیریه مشـــورت و راهنمایی  ثبـــت آن دارد ولی بایســـتی متقاضـــی را درمورد اداره و 
کند.   این   ممکن اســـت به صورت پیشنهاد تغییراتی به مواد اجرایی مستند قانونی خیریه 

که به وضعیت خیرخوا  هانه بودن آن آسیبی وارد   نمی کند  . باشد 
که معتمدین خیریه از این   پیشنهادات استقبال     می  کنند. تجربه نشان     می  دهد 

گاهی کمیسیون تصمیم   می گیرد   که خیریه را ثبت نام کند تحت   این   شرایط که خیریه 
که در مـــورد نحوه عملکرد خیریه  کـــردن بعضی نگرانی   هایی  فعالیت   هایـــی برای برطرف 

کند. دارد برطرف 
یســـک   هایی که خیریه را تهدید     می  کنند   این    با توجه به ماهیت نگرانی   ها و پتانســـیل ر

یر باشند: شرایط   می توانند به شکل  های ز
یـــه را درک     می  کنند و مطابق با 	  معتمدیـــن تأییـــد کنند که چهارچوب قانونـــی برای خیر
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کرد. کمیسیون عمل خواهند  ره و راهنمایی  مشاو
که معتمدین بایستی در آن  ها نگرانی های کمیسیون را 	  شواهدی از برنامه   های سازمان 

موردبررسی قرار دهند ارائه دهند.
شواهدی از فعالیت  هایی معتمدین که خاص نگرانی   های کمیسیون انجام داده  اند.	 

کـــه بعد از ثبت  کند  کنترل و پیگیری  یـــه را  کمیســـیون می تواند خیر در بعضـــی موارد 
کرده  اند. به طـــور مثال به ســـادگی می تواند  کمیســـیون را لحـــاظ  ره   های  معتمدین مشـــاو
گزارش ساالنه معتمدین را بررسی کند که چگونه اهداف را برای نفع عموم دنبال کرده  اند. 
کمیســـیون همچنیـــن می توانـــد اقدامـــات نظارتـــی انجـــام دهـــد درصورتی کـــه معتمدین 

فعالیت  های الزم را انجام نداده باشند. ]12[

تصمیم به عدم ثبت - 1-3-1-11
کمیســـیون  کمیســـیون را راضی نکند،  که درخواســـت ســـازمان متقاضی  در مـــواردی 

تصمیم به عدم ثبت سازمان فوق   می گیرد   )به صورت رسمی  درخواست را رد     می کند(
کمیسیون دالیلی که برای رد سازمان به عنوان خیریه دارد را شرح خواهد داد و متقاضی 

می تواند:
پس از برطرف کردن دالیلی که کمیسیون برای رد کردن داشت دوباره درخواست دهد.	 
گر فکر     می کند تصمیم کمیســـیون اشـــتباه بوده است از کمیسیون بخواهد تصمیمش 	  ا

کند. بینی  را باز
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کمیسیون در هنگام ثبت نام شکل 4-2.گام های تصمیم گیری 

که منجر به ثبت نام شده در سال 1-15- 1-3-1-13 نسبت درخواست    هایی 
گرفته شده  تعداد درخواست های ثبت شده و ثبت نشده از تعداد کل درخواست های 

یر قابل مشاهده است. ]12[ در شکل ز

کمیسیون- 1-3-1-11 ل  جایگاه و استقال
کشوری 	  زارتی دولت است و بخشی از خدمات اجتماعی ـ  کمیسیون یک بخش غیر و

زارتخانه های بریتانیا است و تحت  را ارائه می کند. کمیســـیون دارای استقالل از سایر و
تأثیر و فشـــار آن ها قرار نمی گیرد و در محدوده اجرایی مســـتقل است. کمیسیون دارای 
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یت های شـــبه قضایی اســـت که از قدرتی شـــبیه به دیوان  یک ســـری کارکرد ها و مأمور
کشور بهره مند است.  عالی 

که منجر به ثبت نام شده در سال 2015 شده   شکل 4-3. نسبت درخواست    هایی 

زارتخانه ای  مســـتقل اســـت و 	  زارتی و و کمیســـیون طبق قانون، از تأثیرات و فشـــار های و
کنترل می کند. کمیســـیون نباید در  زانـــه و تصمیم گیری هایش را  خـــود عملکردهای رو
زارتخانه یا خانواده سلطنتی یا دیگر بخش های دولتی  معرض هدایت یا کنترل توسط و

گیرد.  قرار 
کشور ارائه دهد. 	  گزارش عملکردش را ساالنه به پارلمان  کمیسیون می بایست 
یر مربوط به بخش سوم1 قانونًا موظف به انتخاب رئیس2 و اعضای کمیسیون است. 	  ز و

1. The Minister for the Third Sector
2. chair
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باوجودی که اعضای کمیســـیون شـــنونده و پاســـخگوی تمام نقطـــه نظرات صحیح و 	 
کنند، نه اینکه از بخش یا  معتبر هستند، آن ها می بایست به منفعت عمومی  نیز توجه 
کنند. ازاین رو اعضای کمیســـیون بـــدون هیچ گونه ترس یا  حـــوزه ای  خاص نمایندگی 

مساعدتی خودشان تصمیم گیری می کنند. 

یر جوابگوی به پارلمان است:  کمیسیون به شکل ز
یر مربوطه وضع شده است. 	  ز که قبل از پارلمان توسط و کمیسیون  گزارش سالیانه 
کمیسیون توسط دفتر حسابرسی ملی1	  حسابرسی سالیانه حساب های 
کرده 	  که کمیســـیون استفاده  کارایی منابعی  ره ای اقتصاد، اثربخشـــی و  گزارش های دو

که توسط دفتر حسابرسی ملی2 انجام می پذیرد. 
ره ای که توسط مجلس عوام انگلیس و شورای حساب های عمومی3 	  بازرســـی های دو

 انجام می گیرد. 

کمیسیون- 1-3-1-15 وظایف رئیس 
رئیس مسئولیت هدایت هیئت مدیره را بر عهده دارد در: 

جهت دادن به توســـعه اســـتراتژی های کمیســـیون، برنامه ها و خط مشـــی ها؛ گســـترش 	 
کمیسیون و دولت، بخش ها و... . روابط بین 

کمیسیون از طریق: 	  حمایت 
انجام مؤثر وظایف قانونی، عملکرد و وظایف عمومی  و اســـتفاده مناســـب از قدرت 	 

گروه و برنامه های آینده، و... . قانونی، درک استراتژی 
انجام خدمات در مسیر هدف.	 
کمیسیون و... . ]12[	  همکاری با مدیر هیئت اجرایی،4 ارتباط با برنامه های 

1. NAO
2. NAO
3. PAC
4. Chief Executiv
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کمیسیون- 1-3-1-12 هیئت مدیره1 
یر  کار می کنند و مسئولیت موارد ز که با هم  کمیســـیون هستند  هیئت مدیره اعضای 

را بر عهده دارد: 
کنـــد، وظایفش را . 1 کـــه هدف های قانونـــی را تأمین  کمیســـیون طوری  کارایی  تضمیـــن 

کند. که به او واگذارشده استفاده  انجام دهد و به طور مناسبی از اختیاری 
کند، و نیز دسترســـی به منابع را . 2 کلی اســـتراتژیک کمیســـیون را تعیین  جهـــت حرکت 

یـــر نظر بگیـــرد. موقعیت،  تضمیـــن نمایـــد. عملکرد مدیـــر هیئت اجرایـــی و تیمش را ز
کند. کمیسیون را ارتقا دهد و از آن حمایت  ارزش ها، یکپارچگی و اعتبار 

جهت تأمین و تضمین استاندارد های اجرایی، هیئت مدیره ممکن است هیئت هایی . 3
کنـــد که در آن کمیســـیون،  یه هـــا و خط مشـــی های آن هـــا را تأیید  کنـــد و رو را تأســـیس 
یه ها و خط مشـــی ها می تواند  کارمنـــدان آن را انجام دهند. این رو اعضـــای آن، رئیس و 

یر باشد:  شامل موارد ز
کمیســـیون، تصریح روابط بین هیئت مدیره و . 4 اصـــول اداره و اجرای بهتر برای اعضای 

یه شکایت و دادخواهی و...  تیم هیئت اجرایی، رو
کمیسیون از طریق درخواست عمومی استخدام منصوب می شوند. )مطابق . 5 اعضای 

یه استخدام عمومی (. با رو
کمیسیون دارای رئیس و هشت عضو است. ]12[. 6 هم اکنون 

کمیسیون- 1-3-1-12 وظایف مدیر هیئت اجرایی2 
مدیر هیئت اجرایی همان مدیرعامل می باشـــد که قدرت اجرایی مدیریت کمیســـیون . 1

یض شده است.  به او تفو
کارمندان آن است در: . 2 مدیر هیئت اجرایی مسئول هدایت تیم اجرایی و 

تحقق اهداف کمیســـیون و عملکرد و وظایف عمومی  و استفاده از قدرت قانونی در 	 
جای الزم

1.  board
2. chief executive
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یبی اعضا	  توسعه برنامه ها و خطی مشی تصو
کمیسیون و برنامه های آن برای آینده	  درک استراتژی 

کمیسیون- 1-3-1-12 اصول اداره مطلوب 
یر را مدنظر قرار می دهند:  کمیسیون در انجام نقش هایشان اصول ز اعضای 

یی یکسان و مشترک الف( پاسخگو
کمیسیون در تصمیم گیری ها مشترک عمل می کنند. 	  اعضای 
یر دارند: 	  یژه ای به موارد ز اعضا در انجام مسئولیتشان توجه و

کمیسیون	  کارایی  حداکثر سازی تأثیر و 
یسک ها و ضبط فرصت ها	  شناخت و اداره ر
کمیسیون	  تضمین و تأمین استقالل 
تضمین استفاده محتاطانه از پول های انفاق شده	 
تضمین عملکرد منصفانه، مسئوالنه و مطابق بااخالق	 

کمیسیون در پی مذاکرات صحیح و مناسب است.	 
کمسیون در پی جلب موافقت عمومی  در تصمیم های عمده اش است. 	 

کمیسیون- 1-3-1-19 پاسخگویی شخصی در 
کمیسیون:  اعضای 

کمیسیون عمل می کنند.	  با حسن نیت در جهت اهداف 
از دانش، تجربه و توانایی های تخصصی شان استفاده می کنند.	 
وقت و توجه کافی را به وظایف و پیشرفت هایشـــان اختصاص می دهند، آن طوری که 	 

کمیسیون است. ]12[ شایسته اعضای 

کمیسیون- -1-3-1-1 نفع شخصی در 
که با  اعضای کمیسیون از موقعیتشان سوءاستفاده نمی کنند، همچنین اطالعاتی را 

کار نمی برند.  رند در جهت منافع شخصی شان به  توجه به موقعیتشان به دست می آو
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کمیسیون- 1-3-1-11 هدایا، مهمان نوازی در 
اعضای کمیسیون از دستورالعمل خدمات اجتماعی در هدایا و صدقه و مهمان نوازی 

حمایت می کنند: 
کاری نمی پذیرند.	  هیچ هدیه و بخششی را برای انجام دادن یا ندادن 
هیچ هدیه نقدی یا غیر نقدی را قبول نمی کنند.	 

که ببینند آیـــا در دفتر و مفاد  یافت هر نوع احســـان و بخششـــی منوط به این اســـت  در
کمیسیون قبل ذکرشده یا نه. 

کمیسیون- 1-3-1-11 هزینه ها در 
که  پرداخت هزینه ها باشند؛ طوری  که در پی باز کمیســـیون انتظار می رود  از اعضای 
کمیســـیون  یانی را در عمل به وظیفه شـــان وارد نســـازد و نیز منطبق با مشـــی  هیچ ضرر و ز

باشد. 
زارتی دولت  کمیسیون امور خیریه در بریتانیا یک بخش غیر و که بیان شـــد  همان طور 
که مؤسســـه های خیریه وقفی را در انگلســـتان و ولز ثبت می کند )و تا اندازه ای  می باشـــد 

کلیساها را(. ]12[ همه 
کمیســـیون اوقاف مســـتقیمًا به پارلمان بریتانیا پاســـخ می دهد و البته به هیچ بخش 
زارتی نیز پاســـخگو نیســـت. این کمیسیون به وســـیله یک هیئت مدیره1 اداره می شود که  و

کمک می شود.  توسط یک مدیر اجرایی2 و یک تیم اجرایی3 
در اســـکاتلند مؤسســـه های خیریه وقفی توسط دفتر تنظیم کننده وقف اسکاتلند و در 
زارت خانه ســـالمت و خدمات اجتماعی4  ایرلند توســـط واحد فعالیت های داوطلبانه و

اداره می گردد. 

کمیسیون خیریه در سال 1-15- 1-3-1-13 بودجه 
کرده  کـــه از آن در ســـال 2015 نگهداری  کمیســـیون در مقایســـه با دارایی هایی  بودجه 

1.  board 
2. Chief Executive 
3.  Executive team
4. the voluntary activity unit of department of health and social services
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یر نشان داده شده است. ]12[ است در شکل ز

استراتژی   های مشارکت- 1-3-1-11
کمیســـیون بـــه خصـــوص بـــرای پیـــروی از قانـــون،  یت  هـــای نظارتـــی  مشـــارکت از الو
یی و اعتماد و اتکا به خود است. کمیسیون به واسطه مشارکت تأثیر شگرفی بر    پاســـخگو
این   حوزه   ها گذاشـــته اســـت که ســـابق قادر به آن نبود. حیطه مشارکت کمیسیون طیف 

وسیعی از فعالیت  ها و روابط را در بر   می گیرد  .

کمیسیون خیریه در سال 2015   شکل 4-4. بودجه 

برد ندارد  کار که قرارداد یا توافقی صورت   می گیرد    کلمه شـــریک از نظر قانونی در جایی 
کمیسیون و سایر سازمان  ها را  و درحقیقت نوعی همکاری در موضوعاتی مشـــخص بین 

که برای آن هیچ قراردادی یا تضمینی صورت نگرفته است. نشان     می  دهد 
ارتباط کمیسیون با یک خیریه که شریک آن محسوب   می  شود روی قدرت کمیسیون 
بـــرای نظارت بـــر آن تأثیری  نمی   گـــذارد و مانعی بـــرای حفاظت از دارایی   هـــا و ذینفعان به 
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حساب نمی ِ آید.
کمیسیون سه دسته را تشکیل می دهند: فعالیت های مشارکتی 

یق دیگران برای حمایت از خیریه   ها	  تشو
کیفی  	  یابی  حمایت از سیستم  های ارز
بینی]12[	  برنامه باز

تشویق دیگران برای حمایت از خیریه   ها• 
که اعضای  یر یک چتر و سایر واسطه   هایی  کمیســـیون به روش  های مختلف از افراد ز
خود و بخش بزرگ تری را راهنمایی و کمک     می  کنند، حمایت     می کند. پیوستن خیریه به 
یس به خیریه   ها ارائه   می دهند  یسی در سازمان  هایی که سرو خیریه   های مشابه خود یا نام نو
)تسهیل کنندگان( توصیه   می  شود. معتمدین به طور مکرر نیاز به دسترسی به راهنمایی، 
یس  هایی  مشورت و سایر حمایت  ها برای اتخاذ تصمیمات درست پیرو قانون و ارائه سرو
کـــه اکثریت آن ها خود  کار     می کند  کمیســـیون با خیریه   های متعـــددی  کیفیـــت دارند.  با

یر هستند: کل به یکی از دو حالت ز خیریه هستند.   این   سازمان  ها در 
یس  های حمایتی برای اعضای خیریه   هایی  یر یک چتر:   این   موارد طیفی از سرو 1.  افراد ز

 قصد یکسانی دارند ارائه   می دهند و هماهنگ می کنند.
ً
که معموال

که به خانواده   هـــا و فرزندان 	  Home-Starts UK  : ایـــن   ســـازمان، خیریه   های محلـــی 
کمک     می  کنند را نمایش     می  دهد و حمایت     می کند.

یس برای  گروه تمایل به فراهم کردن ســـرو 2.  افراد ظرفیت: ســـاختمان و حمایت-   این   
خیریه   ها به صورت   عمومی تر )به صورت محلی یا ملی( دارند و   می توانند راهنمایی 

گسترده یا تخصصی ارائه دهند. و سایر حمایت  ها را به حوزه ای   
AbilityNet  : این   خیریه متعهد اســـت جهانی را بسازد که در آن به کمک تکنولوژی 	 

اطالعات و ارتباطات افراد ناتوان بتوانند به تما  می  پتانســـیل  های خود در خانه برای 
کار یا تحصیل برسند.

کمیسیون به  تنهایی  نمی   توانست انجام دهد  که  یس  هایی  را ارائه  می دهند  شـــرکا سرو
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کمیسیون هستند. ]12[ یس   های  یا تکمیل کننده سرو

کیفیت•  حمایت از سیستم  های ارزیابی 
یس و  کـــه اســـتاندارد  های ســـرو یـــه  کیفـــی بخـــش خیر یابـــی  کمیســـیون از برنامـــه ارز

قانون مداری را ارتقا می دهند پشتیبانی     می کند.
کیفیت  یابـــی  یـــر از  سیســـتم  های ارز کـــه خیریه   ها بـــرای مـــوارد ز توصیـــه ایـــن اســـت 

استفاده کنند:
که خیریه تهیه     می کند مطابق قصد آن باشد.	  یسی  هرگونه محصول یا سرو
کارا اداره   می  شود.	  خیریه به صورت 

کارایی اداره بخش  کمک  بزرگی به  کیفیت  یابی  کمیســـیون معتقد است سیســـتم ارز
یق می کند  کـــرد و به صـــورت فعال هیئت   هـــا و ســـرمایه گذاران را تشـــو خیریه   هـــا خواهـــد 
کمک  کیفیـــت را در  هنگام بســـتن قـــرارداد تخصیص بودجـــه و  اهمیـــت سیســـتم  های 

درنظر بگیرند.
که: یابی را پشتیبانی     می کند  کمیسیون آن دسته از سیستم  های ارز

برای و  به وسیله ی بخش خیریه ساخته شده باشند.	 
کند.	  نیاز  های خیریه   ها را برطرف 
تمام فعالیت  های یک خیریه )و نه تنها بخشی از آن ( را پوشش دهند.	 
کمیسیون سازگار باشند.	  با راهنمای یک خیریه اثربخش از نظر 
یابی مستقل باشد.	  شامل ارز
شامل بازدید از محل خیریه باشد.	 

کـــه ســـازمان  ها   می تواننـــد از لوگوی   چهارســـاله اســـت 
ً
پشـــتیبانی کمیســـیون معموال

کمیسیون می تواند حمایت خود را  کنند.  پشـــتیبانی آن در برنامه تبلیغاتی خود اســـتفاده 
کند. درصورتی که سیستم معیار  های خود را نداشته باشد لغو 

Age UK اســـتاندارد  های کیفیـــت ســـازمانی را بـــه ســـازمان  های عضو کـــه خیریه   های 	 
مربوط به سالمندان هستند ارائه     می  دهد. ]12[
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برنامه بازبینی• 
ره   های رایگان به  کمیســـیون در تالش اســـت با همکاری شرکایش مشاو در این   برنامه 
کند.   این   برنامه  کل بخش را به نوعـــی حمایت  خیریه   هـــای جز را ارتقا دهـــد و با   این   روش 

ژه ای   شامل دو بخش است: یت خود را دارد. هر پرو یق خیریه   ها به تقو هدف تشو
کنترل 	  که موضوعی به خصوص از مدیریت و  ری خیریه   های جز  بینی و مرو مقاالت  باز

یابی     می  کنند. خیریه را ارز
گزارشی به 	  بینی که به صورت  تجزیه وتحلیل یافته   های به دســـت آمده در آن مقاالت باز

کمیسیون ارائه    می  شود.

یر   ایـــن برنامه مزیت   های بســـیاری بـــرای ذینفعان  بخش خیریه دارد که شـــامل موارد ز
است:

کنترل در بخش خیریه	  ارتقای اتکا به خود و بهبود مدیریت و 
یسک 	  کلی از مدیریت خوب و به خصوص مدیریت ر گاهی  افزایش آ
کارشناسان برای توسعه مدیریت بخش	  استفاده از طیفی از 

کرده  یزی  بینی خـــود برنامه ر کمی  را برای توســـعه برنامه باز ژه   های اولیه  کمیســـیون پرو
ری تمرکز     می کند. بینی و مرو گانه ای   از طریق مقاالت باز ژه روی موضوع جدا است. هر پرو

ژه پایلوت(	  یسک )پرو گاهی از ر کنترل  های مالی و آ بینی  باز

 )ICAEW( ژه با مشـــارکت موسســـه حســـابداران   ممیزی در انگلســـتان و ولـــز  این پرو
کمیسیون      بین گران نتایج تحقیق خود را در وب سایت موسسه قرار دادند.  انجام شد و باز
یسک  کنترل مالی و مدیریت ر گزارش ارزشمند را به معتمدین برای مباحث  خواندن   این   

توصیه     می کند. ]12[

سایت پایگاه داده مؤسسات خیریه- 1-3-1-15
ســـایت فوق از آنجایی که امکانات جســـتجوی خیریه ها را برای عموم فراهم می کند 
یـــه ی بریتانیـــا اســـت. در قســـمت باالیی ســـایت می  توانیم  جـــز تســـهیل گران بخش خیر
خیریه ها در بریتانیا را بر اساس نام و آدرس، متولیان، فعالیت و اهداف، و مسائل مالی 
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پیدا کرد.]13[

  شکل 4-5. نمای سایت پایگاه داده مؤسسات خیریه

یر شد. گزینه سبزرنگ start now می توان وارد صفحه جدید ز با انتخاب 
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  شکل 4-6. جستجوی خیریه ها بر اساس جزئیات اطالعات ثبت شده 

کرد. در این صفحه می توان جزئیات اطالعات خیریه ها را جستجو 
در قسمت نخســـت می توان خیریه ها را براساس خیریه های ثبت شده، حذف شده و 

کرد. گذشته است، جستجو  که موعد مستندات آن ها  یا خیریه هایی 
کرد. کلیدواژه خیریه ی موردنظر را پیدا  در بخش بعد می توان براساس مطابقت با 

که خیریه در آنجا فعالیت می کند. قسمت بعد مربوط به محلی است 
یر منتهی می شود: که در صورت انتخاب به انتخاب های شکل ز

  شکل 4-7. جستجوی خیریه ها بر اساس محل فعالیت 
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که خیریه ها با توجه به هرکدام  در قسمت بعدی خیریه ها بر اساس نوع فعالیت هایی 
کمـــک  می کنند و همینطور  که به آن ها  از مقاصـــد خیرخواهانه انجـــام می دهند، افرادی 

کمک دارند، دسته بندی می کند. ]13[ که برای  روشی 

  شکل 4-8: جستجوی خیریه ها بر اساس نوع فعالیت منطبق بر مقاصد خیرخواهانه 

کمک می کنند  که به آن ها    شکل 4-9. جستجوی خیریه ها بر اساس افرادی 
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کمک    شکل 4-10. جستجوی خیریه ها بر اساس روش 

کرد  یخ ثبت یا حذف جستجو  در قسمت های بعدی می توان خیریه ها را بر اساس تار
و در نهایت در بخش آخر خیریه ها بر اساس دسته بندی درآمدشان جستجو می شوند.

  شکل 4-11. جستجوی خیریه ها بر اساس طیف درآمد 

در قســـمت پایین شـــکل 4-3 می توان اطالعات آماری در مورد بخش خیریه به دست 
آورد.

در ایـــن بخـــش آمار کل خیریه ها بر اســـاس درآمد و همچنین منبع درآمـــد در نمودار و 
یبایی نمایش داده شده است. ]13[ جدول به ز
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کل خیریه ها بر اساس درآمد   شکل 4-12. آمار 

کل خیریه ها بر اساس منبع درآمد   شکل 4-13. آمار 
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همچنیـــن بـــا انتخـــاب بخـــش sector کل اطالعات بخـــش خیریه شـــامل تعداد کل 
که  کل بخش، دارایی ها و بدهی ها و همچنین تفکیک افرادی  خیریه ها، درآمد و مخارج 

در این بخش مشغول به فعالیت هستند را نمایش می دهد.

کل بخش خیریه    شکل 4-14. آمار 
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در نهایـــت در آخرین بخش از شـــکل 4-3 بـــا انتخاب  top10می تـــوان 10 خیریه برتر از 
کرد. جهات مختلف را لیست 

  شکل 4-15. آمار 10 خیریه برتر بریتانیا بر اساس معیارهای مختلف

که در شکل4-3 نمایش داده شده است بر اساس درآمد،  این دســـته بندی همانطور 
کارمندان، داوطلبان، ســـود سرمایه، رشد  مخارج، مخارج خیرخواهان، ســـرمایه گذاری، 

درآمد و موعد رسیده می باشد. ]13[

نگهبان خیریه ها- 1-3-5
بر طبق قانون خیریه ها مصوبه سال 2011 نگهبان خیریه ها در نقش متولی خیریه ها عمل 
می کنند. دارایی خیریه ها باید به آن ها واگذار شـــود و خیریه ها از هرگونه مدیریت بر اموال 
کمیســـیون  یر نظر  خـــود منع شـــده اند. نگهبان رســـمی خیریه هـــا به عنوان یک شـــرکت ز
امورخیریه جهت حفظ و نگهداری زمین از جانب خیریه  های فاقد شـــخصیت حقوقی، 

تشکیل شده است.]14[

مزیت   های تحویل زمین به نگهبان رسمی - 1-3-5-1
خیریه   هایی که شخصیت حقوقی ندارند  نمی   توانند دارایی شامل زمین را به اسم خود 
نگه دارند. در عوض   این   دارایی   ها توسط افراد منسوب به عنوان معتمدین ملک از جانب 
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که در عمل یک یا چند نفر از معتمدین خیریه هستند. در این    خیریه نگهداری می شوند 
گاه بـــه گاه   این   افـــراد به واســـطه بازنشســـتگی یا مرگ تغییـــر   می  کنند و الزم اســـت  حالـــت 
یل  گیـــرد. هرچند تحو کار  هایـــی برای انتقال اســـناد   این   دارایی   ها بـــه افراد بعدی صورت 

  زمین های خیریه به نگهبان رسمی    این   نیاز را برطرف     می کند و دو مزیت دارد:
یـــه در هزینه   هـــای انتقـــال اســـناد زمانـــی کـــه معتمدیـــن ملکـــش تغییـــر   می  کننـــد 	  خیر

یی     می کند. صرفه جو
یســـک که زمین خیریه همچنان محول به افرادی که دیگر درگیر خیریه نیســـتند و 	  این ر

پیگیر بودن آن  ها دشوار است از بین می رود.

یت قانونی است و می تواند دارایی   های خود شامل زمینش را با نام  گر خیریه دارای هو ا
کار هیچ مزیتی  یل زمین به نگهبان رسمی  نیست و   این    کند نیازی به تحو خود نگهداری 
گر زمین خیریه به افرادی محول شـــده باشـــدکه دیگر ارتباطی با خیریه  نخواهد داشـــت. ا
یل زمین به  کرده اند، دســـتور کمیســـیون برای تحو ندارند و به خصوص تما  می  آن ها فوت 
که خیریه بتواند تملک زمین  نگهبان رســـمی  شـــاید بهترین راه برای اطمینان   از آن است 

یس  های نگهبان رسمی  رایگان است. خود را نشان دهد. به عالوه تما  می  سرو

 مدیریت زمین- 1-3-5-1
کند.  که به آن محول شـــده است دخالت  نگهبان زمین  نمی   تواند در مدیریت زمینی 
معتمدیـــن خیریه تما  مـــی  قدرت و وظایف مدیریت را به عهده دارنـــد. به طور مثال آن  ها 

کنند: کنترل  یر را  همچنان باید اعمال ز
که باید از  گر در سند قانونی خیریه ذکرشده باشد  چگونه باید از زمین استفاده شود. )ا

زمین استفاده شود.(
ری اجاره   ها برای زمین	  ترتیب دادن جمع آو
زمانـــی که زمین باید برای مقصدی مشـــخص نگهداری شـــود از اجـــرای آن مطمئن 	 

شوند
حفاظـــت از زمیـــن بـــه طور مثـــال بـــا اطمینـــان   از این  که محـــدوده ی زمین به روشـــنی 	 
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تعیین شـــده است و به طور مرتب سرکشی به آن  برای جلوگیری از استفاده نادرست از 
آن.

ترتیب دادن تعمیر و نگهداری و در صورت نیاز بهبود دارایی   ها	 

یل زمین خیریه به نگهبان رسمی  هیچ یک از قدرت  های خیریه را برای معتمدین  تحو
یـــه در خصـــوص اداره آن محدود   نمی کنـــد  . گاهی محدودیت  هایی برای اســـتفاده از  خیر

یر است:  ناشی از یکی از موارد ز
ً
که معموال زمین وجود دارد  

سند قانونی خیریه 	 
قانون خیریه   ها	 

که به عنـــوان انجمن  یـــه ای  قانـــون انجمن   هـــای اســـکان در ســـال 1985 در مورد خیر
یل زمین به نگهبان رســـمی  بـــر   این   محدودیت   هـــا تأثیری  اســـکان ثبت شـــده اســـت تحو

 نمی   گذارد.

موارد موردنیاز برای ثبت نام در نگهبان خیریه ها- 1-3-5-3
شماره ثبت خیریه	 
شواهد روشن مبنی بر دارایی های خیریه	 
که قرار است به نگهبان خیریه سپرده شود	  جزییات دارایی هایی 
شماره ثبت زمین در صورت وجود	 
کاملـــی از زمین یا ملـــک همراه با 	  در صـــورت عدم وجود شـــماره ثبت زمین باید شـــرح 

کدپستی باشد ]14[.

کنسول تأمین سرمایه تحصیالت عالی برای انگلستان1- 1-3-2
HEFCE تنظیم کننده اصولی برای مؤسســـات آموزش عالی است که معاف هستند. 
کنســـول یکی از چنـــد تنظیم کننده ی  یـــر این مجموعـــه قرار می گیرنـــد. این  20 موسســـه ز
که  که ارتقای پیروی از قانون خیریه ها را برای آن دسته از خیریه های معافی  اصولی است 
کار دقیق تر بسته به موقعیت دارد  مسئولشـــان اســـت به عهده دارد که این نیاز به کنترل و 

1. Hiegher Education Funding Council for England
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کمیسیون امور خیریه برای استفاده از قدرتش در ارتباط خواهد بود. که در این صورت با 
که  کنســـول انجام می دهد در 8 دســـته اصلی قرار می گریند  که  کل فعالیت هایی  در 

عبارت اند از:
مقررات و تضمین	 
تجزیه وتحلیل و پایش	 
بودجه و امور مالی	 
همکاری با ارائه کنندگان خدمات آموزش عالی	 
تحقیقات	 
یس در آموزش عالی	  آموزش و تدر
یان و پیشرفت و موفقیت آن ها	  دسترسی دانشجو
تبادل دانش، مباحثات و مهارت ها	 

کنسول به عنوان تنظیم کننده اصولی 4 مسئولیت عمده به عهده دارد: 
ره ای خیریه  های معاف تحصیالت عالی و تأیید پیروی آن ها از قانون خیریه 	  مانیتور دو

و تالش مفید آن ها، 
کمیسیون امور خیریه در مورد مؤسسات آموزش عالی	  تحقیق درمورد نگرانی های 
ران حرفه ای آن ها	  ره به مؤسسات و یا مشاو مشاو
توسعه سیاست و تالش های نظارت.	 

یرمجموعـــه اش وظیفه ی دارد از  کنار تأمین ســـرمایه بدنه ز کنســـول به صورت مـــوازی در 
کمیســـیون امور  یی درســـت در قبال بودجه ی عمومی مطمئن شود.کنســـول از  پاســـخگو
که  خیریه مشورت می گیرد ولی تنظیم کننده های اصولی قواعد خود را برای نظارت دارند 

کمیسیون امور خیریه مطابقت داشته باشد.  نیازی نیست با تالش های 
در اجرای نقش خود به عنوان تنظیم گر اصولی ، کنسول اصول نظارتی مانند تناسب، 
یر  ســـازگاری، شـــفافیت و هدف گـــذاری را دنبال می کنـــد.. به همین دلیل بـــه صورت ز

عمل می کند:
منطقی و عقالنی	 
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موجه و مدلل	 
متناسب	 
منصفانه	 
مطابق با قانون عمومی	 

HEFCE به عنوان تأمین کننده بودجه و تنظیم کننده اصولی فعالیت می کند. تمامی 
تنظیم کنندگان اصولی مسئولیت های دوگانه به عنوان تأمین کننده بودجه، و تنظیم کننده 
گرفته اســـت ولـــی به این نتیجه  یســـک تضاد منافع و عالیق را در نظر  را دارنـــد. پارلمان ر
کار این تنظیم کنندگان است .کنسول  یاد بر  یسک کمتر از نظارت ز که این ر رسیده است 
کمی از ایجاد تضاد پیش ببرد. یسک  که می تواند هر دو نقش خود را با ر نیز معتقد است 

کنسول با مؤسسات آموزش عالی در ارتباط باشد نقش آن به عنوان  که  بیشتر از آنچه 
که  کنســـول، آن نیـــاز دارد  تأمین کننده ســـرمایه اســـت. برای اطمینـــان از پیروی از قانون 
تمامی خیریه های معاف تحصیالت عالی، نشـــان معافیت را در وب سایتشان قرار داده 
کمیسیون  که در سایت  باشند. این صفحه به آســـانی به اطالعات خیریه های ثبت شده 

امور خیریه موجود است دسترسی دارد.]15[
یم: حال به شرح مختصر 4 مسئولیت عمده این مجموعه می پرداز

  مانیتور دوره ای خیریه های معاف آموزش عالی برای بررسی مطابقت - 1-3-2-1
با قانون خیریه

بینی تعهد HEFCE را تغییر داده  یی ساالنه و باز بینی پاسخگو کنسول هر دو برنامه  باز
کند. کنترل  است تا پیروی از قانون را 

یی ساالنه  بینی پاسخگو کنسول به عنوان تأمین کننده اصلی سرمایه ، در هر در هر باز
گزارش مالی ساالنه آن ها نشان داده شده  که در  عملکرد مالی مؤسســـات آموزش عالی را 
که  اســـت را نمایش می دهـــد. به عنـــوان تنظیم کننده اصولـــی همچنین بررســـی می کند 

کرده باشند. کافی درمورد خود منتشر  مؤسسات آموزش عالی اطالعات 
که  رودی مؤسسات را بر روی وب سایتشان بررسی می کند  کنسول همچنین صفحه و
که  رودی اطمینان حاصـــل می کند  ز می شـــود. این صفحـــات و یـــه هرســـال برو در 31 ژانو
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اطالعات درباره اداره و عملکرد مالی خیریه ها برای عموم قابل دسترسی است.
بینی تعهد HEFEC، کنسول با کارمندان عالی رتبه و متولیان خیریه های معاف  در باز
گاهی آن ها درمورد پیروی از قانون خیریه و منابع و تالش مفیدشان  آموزش عالی درمورد آ

کرد. برای عمل به تعهدشان بحث خواهد 

تحقیق درمورد نگرانی ها درباره مطابقت با قانون خیریه ها- 1-3-2-1
در بعضی مـــوارد نگرانی هایی درمورد مطابقت فعالیت های مؤسســـات آموزش عالی 
کنسول  خیریه ی معاف با قانون خیریه ها وجود دارد. این نگرانی ها به واسطه نظارت های 

یا توجه حسابرس خارجی دیگر یا حتی خود موسسه آموزش عالی به وجود آمده است. 
کنسول به  گوشزد نشده،  که این موضوع توســـط خود موسسه آموزش عالی  تی  در حاال
صـــورت معمـــول به مســـئول پاســـخگو در موسســـه نامه ای درخصـــوص نگرانی نوشـــته و 
خواستار پاسخ خواهد شد. در تمامی موارد فعالیت های بعدی کنسول به ماهیت پاسخ 
کنسول مسئله را در  موسسه و جدیت مسئله بستگی خواهد داشت. حتی ممکن است 
کمیسیون در موارد  کرده تا مطمئن شـــود نتیجه مشابه آنچه  کمیســـیون امور خیریه مطرح 

مشابه برخورد می کند است.

مشاوره به مؤسسات تحصیالت عالی یا مشاوران حرفه ای آن ها- 1-3-2-3
کنســـول درآمد اضافه برای حمایت از فعالیت هایش به عنوان تنظیم گر اصولی ندارد و 
تخصـــص فنـــی محدود در مورد قانون خیریه دارد. اما به عنـــوان یک بخش از وظیفه خود 
ره به مؤسســـات آموزش  کمک و مشـــاو درمورد ارتقای پیروی از قانون خیریه ، تالش برای 

رانشان را همیشه در نظر خواهد داشت.  عالی و مشاو

 توسعه ی سیاست ها و تالش های نظارتی- 1-3-2-1
کمیسیون امور خیریه و سایر تنظیم کنندگان اصولی در انگلستان همکاری  کنسول با 

می کند تا سیاست ها و تالش های نظارتی را توسعه دهد.]15[
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دپارتمان آموزش1- 1-3-2
کودکان در بریتانیا است. دپارتمان در تالش  این دپارتمان مســـئول آموزش و خدمات به 
که در آن فرصت های  کند  کشور به یک جامعه آموزش دیده عالی دســـت پیدا  اســـت تا 
کودکان و افراد جـــوان بدون توجه به گذشـــته و محیـــط خانواده وجود  برابـــر بـــرای تمامـــی 

داشته باشد.
یری بـــا 3 نهـــاد اجرایـــی اســـت که  ز ایـــن دپارتمـــان یکـــی از دپارتمان هـــای نخســـت و

عبارت اند از:
رش	  پرو سازمان سرمایه گذاری بر آموزش و
سازمان استاندارد و آزمون	 
یس و رهبری 	  دانشکده ملی برای تدر

کارمندان در اداره اصلی در لندن و ادارات دیگر در نواحی دیگر بریتانیا مستقر هستند.
که  کودکان مراقبت می کنند و افراد حرفه ای  که از  این دپارتمان با نهادهای ملی و محلی 

کار می کنند همکاری نزدیکی دارد. کودکان و خدمات درمانی  در مدارس، خدمات 
یم: کدام از این سه نهاد اجرایی می پرداز حال به توضیح مختصری از هر 

یع منابـــع مالی بـــرای آموزش 	  رش: مســـئول توز پـــرو ســـازمان ســـرمایه گذاری بـــر آموزش و
ایالت ها در بریتانیا برای افراد 3 تا 19 ساله و مدیریت دارایی های مدارس و دانشکده ها 

است.
یابی های قانونی برای 	  یل تمام ارز ســـازمان اســـتاندارد و آزمون: که مسئول توســـعه و تحو

دانش آموزان مدارس در بریتانیا است.
کـــه مســـئول اداره ی آموزش معلمـــان جدید و 	  یـــس و رهبری:  دانشـــکده ملـــی برای تدر

یس ، پیشنهاد مدیران مدارس و دانشگاه ها و فراهم  موجود و تنظیم قوانین حرفه ای تدر
کـــودکان در بریتانیا  کردن فرصت های توســـعه حرفه ای برای افراد مشـــغول در خدمات 

است.

1. Department for Education
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مسئولیت های دپارتمان- 1-3-2-1
یر مسئول خواهد بود: دپارتمان در مورد امور ز

کودکان در سال های اولیه زندگیشان و قبل از مدرسه	  آموزش و یادگیری 
ره راهنمایی و آموزش های 	  آموزش و راهنمایی افراد جوان با ســـن کمتر از 19 سال در دو

بعدی به آن ها
کند.	  کار  کودکان و افراد جوان  که با  حمایت از افراد حرفه ای 
کودکان معلول و افراد جوان محروم برای دستیابی به موفقیت های بیشتر	  کمک به 
اطمینان حاصل کردن از آنکه خدمات محلی از کودکان محافظت و حمایت می کند.	 

اولویت های دپارتمان- 1-3-2-1
کاری دپارتمان عبارت  اند. از: یت های  اولو

کودکان و نوجوانان 	  ایمنی و رفاه برای 
کودکان در همه جا	  کیفیت برای همه  کردن فرصت آموزشی با فراهم 
تر زندگی	  آماده سازی نوجوانان برای مراحل باال
طراحی سیستم خود بهبود بخش برای مدارس	 
کار عالی، با رهبری قوی	  توسعه یک نیروی 
یابی ها و رفتارها	  افزایش سختگیری و انتظارات از برنامه آموزشی، ارز
کودکان آسیب دیده	  محافظت و افزایش فرصت برای 
کردن افراد جوان توانا برای موفقیت در زندگی بزرگ سالی	  حمایت از مدارس برای آماده 
ری و بروکراسی	  حذف مقررات غیرضرو
یی	  افزایش پاسخگو
کارا]16[	  اختصاص سرمایه به صورت منصفانه و 

کسب وکار، نوآوری و مهارت1- 1-3-2 دپارتمان 
که مسئولیت رشد  یر است  یر نظر نخست وز این دپارتمان یکی از وزارتخانه های دولتی ز
اقتصادی در بریتانیا را بر عهده دارد و بر روی مهارت ها و آموزش ها برای ارتقای تجارت، 

1. Department for Business, innovation and skills
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کمک می کند. این  کسب وکار  کمک به مردم برای شروع و رشد یک  راه  اندازی نوآوری و 
کاهش می دهد.  دپارتمان همچنین از مصرف کنندگان حمایت  می کند و آثار آیین نامه ها را 

شرح وظائف- 1-3-2-1
یر را به صورت مشخص بر عهده دارد: این دپارتمان مسئولیت انجام فعالیت های ز

همـــکاری بـــا مؤسســـات آموزش هـــای عالـــی بـــرای فراهـــم کـــردن مهارت هـــای الزم به 	 
کار نیاز دارند. که برای رقابت در بازار  دانش آموزان 

ری و توسعه در صنعت علم و تحقیق بریتانیا که برای دستیابی به رشد 	  حمایت از نوآو
ری است. اقتصادی ضرو

اطمینـــان از اینکه قانون مصرف کننده برای مصرف کننده ها و کســـب وکارها منصفانه 	 
است.

حمایت از کسب وکارهای بریتانیایی برای افزایش بهره وری و رقابت در سراسر جهان	 
آیین نامه های بهتر به کمک کاهش حجم آیین نامه ها برای کمک به درک بهتر و ذخیره 	 

کارایی پول برای افزایش 

اولویت های استراتژیک- 1-3-2-1
ری و مهارت برای سال های 2014 تا  یت های استراتژیک دپارتمان کسب وکار، نوآو اولو

یر است: 2015 به شرح ز
ژه های بلندمدت 	  ردن صد میلیون پوند برای دانشـــگاه ها به منظور انجـــام پرو فراهـــم آو

تحقیقاتی
یان تحصیالت تکمیلی	  معرفی سیستم های وام  جدید برای دانش آموزان و دانشجو
تبدیـــل بریتانیـــا بـــه یکـــی از ســـریع ترین و آســـان ترین کشـــور های جهان برای تأســـیس 	 

کسب وکارهای جدید
خاتمـــه دادن بـــه فرهنگ قانون گـــذاری حجیم و در عـــوض هدف گذاری روی بازرســـی 	 

سازمان ها با ریسک باال از طریق قانون گذاری مشترک و بهبود استانداردهای حرفه ای
کشیدن مقررات نامناسب	  کسب وکارها برای به چالش  فرصت دادن به عموم و 
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گردید؛ خیریه های معاف به وســـیله  که در توضیح خیریه های معاف بیان  همان طـــور 
کمیسیون امور خیریه ثبت یا نظارت نمی شود و سیستم و سازمان نظارتی متفاوتی )مثاًل 
کـــه آن را اصطالحًا ناظران اصولی می نامند. یکی  دپارتمان هـــای تخصصی مربوطه( دارد 
ری و مهارت نیـــز نظـــارت روی خیریه های معاف  کســـب وکار، نـــوآو از وظایـــف دپارتمان 
یر را  که در خصوص این شـــرکت های آموزشـــی اقدامات ز شـــرکت های آموزشـــی اســـت 

انجام می دهد:
کنترل خیریه ها 	  گرفتن  بر عهده 
رت می تواند از کمیسیون بخواهد تا استعالم کند ولی خودش نمی تواند 	  در صورت ضرو

کند در خیریه ها به شخصه تحقیق 
با کمیســـیون کار می کند تا مطمئن شـــود که خیریه های معاف پاسخگوی عموم مردم 	 

هستند.
کادمیک بریتانیا، 	  بیشـــتر دانشگاه ها و مؤسســـات آموزش عالی بریتانیا، شـــرکت های آ

بدنـــه مدیریتی بنیادها و مدارس داوطلبانه و ســـایر بنگاه های آموزشـــی از شـــرکت های 
آموزشی هستند که به عنوان خیریه های معاف در بریتانیا شناخته می شوند.]17[

دپارتمان فرهنگ، رسانه و ورزش1- 1-3-9
یتانیا برای  که به بر یر است  ز یر نظر نخســـت و زارتخانه های دولتی ز این دپارتمان یکی از و
کمک  کسب وکار  تبدیل شـــدن به خالقانه ترین و مهیج ترین مکان برای زندگی، بازدید و 
می کند. این دپارتمان از فرهنگ و میراث هنری بریتانیا محافظت می کند و به برجســـته 
رهای بریتانیا  کمک می کند و از باو ر برای بازدید  یتانیا به مکانی فوق العاده و نوآو کردن بر
رزش در  درمـــورد آزادی و برابـــری دفـــاع می کنـــد. همچنین دپارتمـــان فرهنگ، رســـانه و و
یتانیا به مزیت یکتایـــی در رقابت جهانی بـــرای موفقیت های اقتصادی  تالش اســـت بر

دست یابد.

شرح وظائف- 1-3-9-1
یر را به صورت مشخص بر عهده دارد: این دپارتمان مسئولیت انجام فعالیت های ز

1. Department of Culture and Media and Sport
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رزش، و دسترســـی به تلفن  های همراه و 	  تســـهیل لذت بردن همگان از فرهنگ ملی، و
وسایل ارتباطی آنالین

ر به کمک کاهش 	  یســـت ها و صنعت ارتباطات راه دو تســـهیل رشد برای رسانه ها، تور
ری همراه با محافظت از عالیق  ره و حمایت از نـــوآو محدودیت ها و فراهم کردن مشـــاو

شهروندی
محافظـــت از دسترســـی آزاد بـــه مؤسســـات فرهنگـــی، هنـــر و گســـترش چالش هایی و 	 

رزشی آینده می شود. که منجر به رشد نخبگان و سرمایه گذاری هایی 
ر 	  کنان رسمی در دو مجموعه هنر دولت که هنر را در ساختمان های دولت بریتانیا و سا

یخ بریتانیا را همراه با فرهنگ دیپلماســـی خود گســـترش  دنیـــا قرار می دهد تـــا هنر و تار
دهد.

اولویت های استراتژیک- 1-3-9-1
رزش برای ســـال های پیش رو به  یت های اســـتراتژیک دپارتمان فرهنگ، رســـانه و و الو

یر است: شرح ز
رشد اقتصادی	 
ارتباطات بریتانیا	 
مشارکت دلگرم کننده مردم	 
حفظ برتری و ارتقا بریتانیا	 
حمایت از رسانه های داخلی	 
حصول اطمینان از مسئولیت های اجتماعی	 

گردید؛ خیریه های معاف به وســـیله  که در توضیح خیریه های معاف بیان  همان طـــور 
کمیسیون امور خیریه ثبت یا نظارت نمی شود و سیستم و سازمان نظارتی متفاوتی )مثاًل 
کـــه آن را اصطالحًا ناظران اصولی می نامند. یکی  دپارتمان هـــای تخصصی مربوطه( دارد 
رزش نیز نظـــارت روی موزه ها و نمایشـــگاه ها به  از وظایـــف دپارتمـــان فرهنگ، رســـانه و و
یر را  که در خصوص این موزه ها و نمایشگاه ها اقدامات ز عنوان خیریه های معاف است 
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انجام می دهد:
کنترل خیریه ها 	  گرفتن  بر عهده 
رت می تواند از کمیسیون بخواهد تا استعالم کند ولی خودش نمی تواند 	  در صورت ضرو

کند در خیریه ها به شخصه تحقیق 
با کمیســـیون کار می کند تا مطمئن شـــود که خیریه های معاف پاسخگوی عموم مردم 	 

هستند.
کتابخانه بریتانیا 	  یا و آلبرت، موزه علم، اسلحه خانه سلطنتی، موزه ملی،  یکتور موزه و

و ... از موزه هـــا و نمایشـــگاه های بریتانیـــا هســـتند که بـــه عنوان خیریه هـــای معاف در 
بریتانیا شناخته می شوند.]18[

دپارتمان محیط زیست، غذا و مسائل محلی1- -1-3-1
یر اســـت که مســـئولیت  ز یر نظر نخســـت و زارتخانه های دولتی ز این دپارتمان یکی از و
رزی و غـــذا و همچنین  کشـــاو یســـت طبیعـــی، حمایت از صنعت  حفاظـــت از محیط ز
گسترده ای دپارتمان به معنی  حفظ اقتصاد موفق روستایی را بر عهده دارد. فعالیت های 
که تنفس می کنند  که می خورند تا هوایی  زمره مردم از غذایی  نقش عمده آن در زندگی رو

که می نوشند است. و آبی 

مقاصد و اهداف- 1--1-3-1
رزی، طبیعت و حومه شـــهر و  کشـــاو زاتخانه آزادســـازی پتانســـیل غذا،  مقصـــد این و
یســـت در مقابل خطرها و تهدیدهاست و به دنبال برپایی  همچنین محافظت از محیط ز

یر در بریتانیا است: اهداف ز
که به مردم و اقتصاد سود می رساند. 	  یست تمیزتر و سالم تر  محیط ز
رزی در جهان	  کشاو رهبری صنعت غذا و 
کمک می کند.	  که به تندرستی نیز  اقتصاد روستایی موفق 
یابی محافظت 	  ملتی که در مقابل خطرهای طبیعی و پاسخ های قوی و قابلیت های باز

شده است.
1. Department for Environment, food and rural affairs
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اولویت های استراتژیک- 1--1-3-1
یست، غذا و مسائل محلی برای سال های  یت های استراتژیک دپارتمان محیط ز اولو

یر است: پیش رو به شرح ز
یست را سالم تر می کند و به مردم و اقتصاد سود می رساند	  ک کننده که محیط ز یک پا
رزی و مواد غذایی جهان	  کشاو پیش رو در صنعت 
کمک به رفاه ملی و تندرستی	  اقتصاد روستایی پررونق، 
کمک به داشـــتن ملتی که خیلی خوب در مقابل مشـــکالت حیوانی و گیاهی و ســـایر 	 

مخاطرات محافظت می کند و قابلیت مقابله و بازسازی باالیی دارد.

گردید؛ خیریه های معاف به وســـیله  کـــه در توضیـــح خیریه های معاف بیـــان  همان طـــور 
کمیسیون امور خیریه ثبت یا نظارت نمی شود و سیستم و سازمان نظارتی متفاوتی )مثاًل 
کـــه آن را اصطالحًا ناظران اصولی می نامند. یکی  دپارتمان هـــای تخصصی مربوطه( دارد 
یســـت، غـــذا و مســـائل محلـــی نیـــز نظـــارت روی موزه ها و  از وظایـــف دپارتمـــان محیط ز
که در خصوص  یست به عنوان خیریه های معاف است  نمایشگاه های مرتبط با محیط ز

یر را انجام می دهد: این موزه ها و نمایشگاه ها اقدامات ز
کنترل خیریه ها 	  گرفتن  بر عهده 
رت می تواند از کمیسیون بخواهد تا استعالم کند ولی خودش نمی تواند 	  در صورت ضرو

کند در خیریه ها به شخصه تحقیق 
با کمیســـیون کار می کند تا مطمئن شـــود که خیریه های معاف پاسخگوی عموم مردم 	 

هستند.
هیئت متولیان باغ های گیاه شناســـی ســـلطنتی از موزه ها و نمایشگاه هایی در بریتانیا 	 

یســـت اســـت که بـــه عنـــوان خیریه های معـــاف در بریتانیا  اســـت که مرتبط با محیط ز
شناخته می شوند.]19[
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تنظیم کنندگان تأمین سرمایه- 1-3-11

هیئت استانداردهای افزایش سرمایه1- 1-3-11-1
گر )ناظر(  هیئت استانداردهای افزایش سرمایه یک سازمان غیرانتفاعی و یک تنظیم 
ری کمک های  مالی خیریه ها از ســـال 2007 اســـت. این ســـازمان به  مســـتقل بـــر جمع آو
کمک مالی در خیریه ها ایجاد شـــد و  ری  عنـــوان یک طـــرح خود-نظارتی فرآیند جمـــع آو
یت این ســـازمان درآیند. اعضای این ســـازمان  خیریه هـــا با اختیار خود می توانند به عضو
ترین ســـطح اســـتانداردها و حفظ شـــفافیت و مســـئولیت پذیری در  متعهد به رعایت باال
کمک مالی می شـــوند. این ســـازمان از خیریه ها حمایـــت و به آنان در  ری  فرآینـــد جمع آو
خصوص انطباق با قوانین کمک می کند و همچنین شکایات درباره جذب کمک مالی 

خیریه ها را مانیتور و مسائل مربوط به این موضوع را حل می کند.
یکی دیگر از مسئولیت های مهم این سازمان اطمینان بخشی به جامعه مبنی بر قابل 
که  اعتماد بودن خیریه های عضو ســـازمان در خصوص مســـائل مالی است. خیریه هایی 
یت این ســـازمان در می آیند و تعهدات مربوطه را می پذیرند از لوگوی این سازمان  به عضو
که در واقع نوعی عالمت استاندارد  که در ذیل نشـــان داده شـــده است اســـتفاده می کنند 

برای آن خیریه تلقی می شود.

شکل 4-16.  لوگوی هیئت استانداردهای افزایش سرمایه

1. The Fundraising Standards Board (FRSB)
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روند نظارت بر خیریه ها • 
یر  هیئت اســـتانداردهای افزایش ســـرمایه بر فعالیت افزایش سرمایه خیریه ها با موارد ز

نظارت می کند:
اســـتانداردهای شناخته شـــده که به فعالیت های مختلف افزایش ســـرمایه در بریتانیا 	 

اعمال می شـــود. این استانداردها در کد تالش برای افزایش سرمایه تنظیم می شود و به 
وسیله این هیئت تفسیر می شود.

که در رفتارهای تأمین 	  یی و شـــفافیت  اســـتانداردهای باالی درستی، آزادی، پاسخگو
سرمایه

که پس از بررسی های اعضای خیریه غیرقابل حل  این هیئت رفتارهای افزایش ســـرمایه را 
کـــرده و قانونمند می کنـــد. همچنین با عمـــوم و بخش خیریه  باقـــی می ماننـــد را مانیتـــور 
کرده تا  کلیدی نگرانی عموم را مخاطب قرار داده و شناسایی  همکاری می کند تا نواحی 
که توسط عموم  اســـتانداردها را ارتقا دهد. و  درمورد افزایش ســـرمایه به صورت نادرســـت 

گزارش شده است را بررسی می کند. مردم، رسانه ها یا سایر منابع 

گرفتن تعهد از خیریه ها•  ملزومات 
یر را پس از ثبت نام انجام بدهند: مؤسسات باید 6 مورد ز

استفاده از لوگوی این هیئت در زمان فرایند افزایش سرمایه . 1
بیان تعهدات خود به خیران. 2
گرفتن فرایندی برای شکایت عمومی. 3 درنظر 
کد تجربیات افزایش سرمایه. 4 پیروی از 
کمک های نقدی ساالنه. 5 ارسال شکایت های بازگشت 
پرداخت هزینه ساالنه. 6

موسسه ی افزایش سرمایه1- 1-3-11-1
یت حرفه ای شامل  این موسسه در سال 1983 تأسیس شد و به عنوان یک بدنه عضو

1. Institute of Fundraising (IoF)
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مجموعه ای از ســـازمان های تأمین ســـرمایه  اســـت. این ســـازمان کد تالش بـــرای افزایش 
کـــه بـــر اســـاس نیازهـــای قانونـــی تنظیـــم می  شـــود و  ســـرمایه را تفســـیر و منتشـــر می کنـــد 
اســـتانداردهای شـــناخته  شـــده برای انـــواع مختلفـــی از فعالیت های افزایش ســـرمایه در 

بریتانیا را اعمال می کند. 

مأموریت• 
یت این موسســـه  پشـــتیبانی فرایند افزایش ســـرمایه از طریق رهبری، نمایندگی،  مأمور
تعریف استاندارد و آموزش می باشد و فعالیت های افزایش سرمایه را مانند یک پیشنهاد 

یج می دهند. شغلی ترو

چشم انداز• 
این موسســـه فرایند افزایش ســـرمایه عالی برای دنیای بهتر را به عنوان چشم انداز خود 
تعییـــن نموده اســـت. هم چنین برای رســـیدن به هدف پشـــتیبانی اعضا و انجـــام فرایند 

یر را دنبال می کند:  افزایش سرمایه وسیع تر در سطح جامعه روش های ز
یست بهتر برای فرایند افزایش سرمایه 	  ساختن محیط ز
افزایش فهم فرایند افزایش سرمایه	 
قادر ساختن فرایند افزایش سرمایه در راستای بهترین بودن	 

یســـت را بـــرای فرایند افزایش ســـرمایه از طریق سیاســـت و پشـــتیبانی ارتقا  آن هـــا محیط ز
می دهند. هم چنین ســـطح فهم و درک نســـبت به فرایند افزایش سرمایه را از طریق مرجع 
دانـــش بودن خود افزایـــش می دهند. هم چنین فرایند افزایش ســـرمایه را با فراهم ســـاختن 

منابع، توسعه مهارت ها و شایستگی ها به بهترین درجه اجرای خود می رسانند.

انجمن نظارتی افزایش سرمایه عمومی- 1-3-11-3
انجمـــن نظارتی افزایش ســـرمایه عمومی یـــک بدنه عضوگیری خیریه محـــور همراه با 
همـــکاری نظارتی برای همه گونه های افزایش ســـرمایه رودررو می باشـــد. افزایش ســـرمایه 
رودررو یک درخواســـت شخصی برای تنظیم کمک به خیریه ها از طریق بدهی مستقیم 
اســـت.این انجمـــن دارای یک نقـــش دوگانـــه به عنوان پلـــی مابین شـــورا و فعالیت های 
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خیریه)محافظـــت از اســـتانداردهای حرفـــه ای و اطمینان از تخصیـــص عادالنه افزایش 
سرمایه( می باشد. 

PFRA   بـــر افزایش ســـرمایه به صـــورت خانه به خانه و در کوچـــه و خیابان، جایی که از 	 
افراد برای بخشش معمولی به خیریه ها تقاضا می شود، نظارت می کند.

PFRA  توافقات مدیریتی را با مرجع های محلی برای تنظیم مکان هایی که این افزایش 	 
ســـرمایه می تواند رخ دهـــد، زمانی که می تواند رخ دهد و تعداد افرادی شـــرکت کننده به 

کار می گیرد.

قوانین نظارتی بر روش افزایش سرمایه عمومی خیابانی• 
پایان دادن به مکالمه در صورت عدم تمایل فرد	 
اجتناب از موانع عمدی یا تعقیب افراط آمیز عموم مردم	 
رودی مغازه ها، صندوق مغازه ها و دیگر المان های خیابانی	  حفظ فاصله از و
که نشسته  اند. یا در حال انجام وظیفه هستند	  ممانعت از صحبت با عموم مردمی 
کیف های تیم	  استفاده از 

سایت انجمن نظارتی افزایش سرمایه عمومی• 
یـــت فعالیت های افزایش ســـرمایه عمومی اســـت. برای تأثیر  هدف این ســـایت مدیر

یر باید رعایت شود: بیشتر این فعالیت ها موارد ز
تشخیص دادن سایت مناسب برای افزایش سرمایه عمومی	 
برقـــراری ارتباط با صاحبان ســـایت های خصوصـــی و عمومی بریتانیا برای تســـهیل در 	 

رسیدن به درجات پایدارتر و قابل قبول تر در فرایند خیریه
تخصیـــص ظرفیـــت بـــه خیریه هـــا و ســـازمان های افزایـــش ســـرمایه حرفـــه ای از طریق 	 

روش های عادالنه و منصفانه

این انجمن در نقش پل بین خیریه ها و شورا به دنبال ایجاد تعادل مابین حقوق خیریه برای 
افزایش سرمایه و حقوق خیرین )عموم مردم(. این نتایج از موارد زیر حاصل شده است:

ییس مرکز شهر و مقامات محلی	  توافق مدیریت سایت با ر
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حفاظـــت از خاطـــرات که باعث شفاف ســـازی برای اعضا و همکاران شـــورا که فرایند 	 
افزایش سرمایه اتفاق می افتد

کمیسیون شرط بندی- 1-3-11
کمیســـیون تحت قانون شـــرط بندی مصوبه ســـال 2005 برای تنظیم شـــرط بندی  این 
تجاری در بریتانیا طی همکاری با مقامات ذیصالح، ایجادشـــده اســـت. در اکتبر ســـال 
2013 این کمیسیون مسئولیت های کمیسیون شرط بندی ملی را برای تنظیم شرط بندی 
کمیسیون شرط بندی بدنه عمومی  گرفت.  ملی تحت قانون مصوبه سال 1993 بر عهده 
رزش حمایت  کـــه توســـط دپارتمان فرهنـــگ، رســـانه و و و مســـتقل غیردپارتمانـــی اســـت 
رکار در  کارمند در دفتـــر بیرمنـــگام ، 40 همـــکار دو کمیتـــه دارای 250 نفـــر  می شـــود. ایـــن 
انگلســـتان، اسکاتلند و ولز می باشد. هزینه های این کمیسیون توسط دپارتمان فرهنگ، 

رزش و سازمان ها و خیرین تأمین می شود. رسانه و و

کمیسیون شرط بندی- 1-3-11-1 فعالیت های 
تحت قانون شـــرط بندی مصوبه سال 2005 شرط بندی های تجاری در بریتانیا توسط 

کمیسیون تنظیم شده است. این 
بازی های ارکید	 
شرط بندی	 
بازی بینگو	 
قماربازی	 
تولید و تأمین ماشین بازی	 
تولیدکنندگان نرم افزار شرط بندی	 
اپراتورها و مدیران قرعه کشی خارجی	 
ر 	  اپراتور قمار از راه دو

شرط بندی های وسیع و گسترده در حیطه وظایف این کمیسیون نیست و توسط سازمان 
مالی انجام می شود
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کمیسیون شرط بندی- 1-3-11-1 روند نظارت 
کرده  اند یـــا محصوالت  ســـازمان ها و اشـــخاصی که تســـهیالت شـــرط بندی را فراهـــم 
کمیســـیون قرار  شـــرط بندی را به مشـــتریان در بریتانیا تبلیغ نموده اند، تحت نظارت این 
یادی در حـــوزه شـــرط بندی مانند بـــازی بینگو، شـــرط بندی،  کـــه فعالیت هـــای ز دارنـــد 
ر و... پوشـــش می دهد. هم چنیـــن بر تولیدات و  بخت آزمایـــی، شـــرط بندی های از راه دو
تدارکات مربوط به نرم افزارهای شـــرط بندی هـــم نظارت می کنند. بخت آزمایی های ملی 

کمیسیون نظارت می شود: یر توسط این  به دالیل ز
یکنان	  اطمینان از رفتار منصفانه باز
احترام به ملت عالقه مند به بخت آزمایی	 
انگیزه بخشی به اپراتور برای افزایش لذت و منفعت حاصل از بخت آزمایی]21[	 

تنظیم کنندگان تبلیغات و بازاریابی- 1-3-13

مرجع استانداردهای تبلیغاتی1- 1-3-13-1
مرجـــع اســـتاندارد های تبلیغاتی عبـــارت اســـت از تنظیم کننده مســـتقل تبلیغات از 
که توسط کمیته تبلیغات  طریق تمام رسانه ها در  بریتانیا. این مرجع کدهای تبلیغاتی را 
که به شکایات مربوط به تبلیغات  کار این مرجع این است  کار می برد.  نوشته می شود به 
کنترل نماید. هدف این  کند و همچنین تبلیغات را از نظر اینکه مضر نباشند  رســـیدگی 
که  کند و آرزوی این مرجع این است  مرجع عبارت اســـت از اینکه تبلیغات را مســـئوالنه 

که یک تبلیغ مسئوالنه و مفید داشته باشد. هر انگلیسی 
کردن تبلیغات عبارت  اند. از: استانداردهای این مرجع برای مسئوالنه 

هوشیاری	 
یافت	  درک و در
حمایت و پشتیبانی	 
اثرگذاری و تأثیر	 
فعال بودن	 

1. Advertising Standards Authority
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ارزش های این مرجع عبارت  اند. از:
قابل اعتماد و اخالق مدار بودن	 
عدالت و احترام به همه	 
قابل دسترس و مفید بودن	 
کامل بلکه به موقع و متناسب بودن 	  هوشمند و 
باز و پاسخگو بودن و عدم وجود ترس برای اعتراف به اشتباه	 
یک تیم عالی و الهام بخش بودن برای یکدیگر	 

کرد: یر را درک خواهند  سهامداران خارجی همچنین موضوعات ز
کدهای تبلیغاتی	  عدم وابستگی در اداره ی 
مبتنی بر شواهد ، هدفمند و سازگار بودن	 
انعکاسی از یک جامعه نه یک مهندس اجتماعی	 

پروسه ها و استاندارد های خدمات• 
یر ذره بین رفتن است.این مرجع تالش  پروسه های این نهاد شفاف بوده و آماده برای ز

کند.این مرجع متعهد است به: می کند تا استانداردهای خدمات را منتشر 
در دسترس بودن برای اعضای جامعه و صنعت تبلیغات	 
حل شـــکایات مختلف بدون تأخیر با اشـــراف بر اینکه شکایات پیچیده تر بیشتر طول 	 

می کشند.
فعال بودن در اجرای نشست های موردنیاز مشتریان چه از اعضای جامعه باشند و چه 	 

جز صنعت تبلیغات باشند.
کیفیت و حرفه ای	  یل خدمات با تحو
باز بودن برای پروسه ها و تصمیم گیری هایش و حسابگر بودن در اعمال و رفتارهایش	 

دیگر همکاران این مرجع• 
که عبارت  اند. از: این مرجع با تنظیم کننده های دیگری نیز در همکاری نزدیک است 

کام	  آف 
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کمیته شرط بندی	 
اداره مالی	 
نهاد استاندارد های غذایی	 
نهاد تنظیم کننده دارو و محصوالت درمانی	 
گروه پورت من	 
استانداردهای تجارت	 
نهاد رقابت و بازار]22[	 

کمیسیون بازاریابی مستقیم1- 1-3-13-1
یابی مستقیم را نظارت  کدهای بازار که  یابی مســـتقیم بدنه ای اســـت  کمیســـیون بازار
یابی مستقیم  بران و شـــاغالن بازار کار یافت کنندگان،  که محافظت مؤثری را از در می کند 

رد. به عمل آو
تریـــن  کمپانی هـــا باال کمیســـیون عبـــارت اســـت از اطمینـــان از اینکـــه  هـــدف ایـــن 
کار می برند  استاندارد های یکپارچگی و تجارت را در قبال مشتریانشان و بین یکدیگر به 
یر ذره بین بردن مسائل و موضوعات مربوط به  کار را با بررسی شکایات ، ز و کمیسیون این 

کردن راهنمایی برای مشتریان انجام می دهد. یابی مستقیم و فراهم  بازار
کند و  کمیســـیون مطرح  هر فردی می تواند به صورت رایگان شـــکایت خود را برای این 

کمیسیون نتایج بررسی را روی وب سایت خود به طور منظم قرار خواهد داد.
کار  کاری در دستور  ز  کمیســـیون متعهد اســـت تمام شـــکایات را حداکثر ظرف دو رو

کسب نماید. قرار دهد و حداقل درصد رضایت 65 درصد را 
کاالها یا به عنوان منبعی از  یابی مســـتقیم برای خرید آســـان و ســـریع  اســـتفاده از بازار
یابی  زه ی میلیون ها نفر از مشـــتریان اســـت و این اعتبار صنعت بازار اطالعات ،کار هررو
گسترش  که این صنعت  کد بســـیار باال باشـــد.هرچقدر  که انطباقش با  مســـتقیم اســـت 

کمیسیون به تغییرات بیشتر می شود. می یابد فعالیت و پاسخ 
یابی مستقیم بسیار پیچیده اند. این قوانین توسط مقررات دولتی و مقررات  قوانین بازار

1. The Direct Marketing Commission
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یـــادی از  خودســـاخته پوشـــش داده می شـــوند و مســـئولیت اجـــرای آن هـــا بیـــن تعـــداد ز
دپارتمان های دولتی ، نهادهای آن ها و بدنه های قانون گذار پخش شده است.

کمیســـیون عبارت است از محافظت از مشتریان و اطمینان بخشی به  هدف اصلی 
گســـترده بیـــن مشـــتریان و  کـــه روابـــط تجـــاری در ایـــن صنعـــت  آن هـــا از ایـــن موضـــوع 

مصرف کنندگان و صاحبان صنعت عادالنه است.
یابی ها عبارت  اند. از: راه های مختلف این بازار

نامه مستقیم	 
ایمیل	 
یابی تلفنی	  بازار
کتاب های رایگان	  بروشورها،مراسم ها و 
کاتالوگ ها 	 
یابی حوزه ای	  بازار
مجله ی مشتریان	 
یزیونی	  یی و تلو تبلیغات رادیو
زنامه ای و مجله ای	  زانه رو تبلیغات رو
پیام های موبایلی	 
یزیون های تعاملی	  تلو
رسانه های برمبنای محل]23[	 

کام1- 1-3-13-3 آف 
کام تنظیم کننده ارتباطات در بریتانیا است. این مجموعه تنظیم کننده ی ارتباطات  آف 
یس های پســـتی  ر، موبایل، ســـرو یزیون، بخش های رادیو، خطوط ارتباطی راه دو بـــرای تلو
به اضافه امواج روی ســـایر دستگاه های بی سیم می باشد. این مجموعه اطمینان حاصل 
یافت می کنند و از آفات  که مردم در سراسر بریتانیا بهترین خدمات ارتباطی را در می کند 
کام مجموعه قوانینی برای انتشـــار بر  و مضـــرات این ارتباطات محافظت می شـــوند. آف 

روی خطوط برای محافظت از بینندگان و شنوندگان دارد.

1. Ofcom
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این مجموعه تحت نظر تعدادی از قوانین پارلمان شـــامل قوانین ارتباطات سال 2003 
که تحت قانون توســـط  کام باید در حیطـــه ی اختیارات و وظایفی  فعالیـــت می کنـــد.آف 
که وظیفه ی  کند. این قانون بیـــان می کند  گذاشـــته شـــده اســـت فعالیت  پارلمان برایش 
که مناسب است  که عالقه مندی های مشتریان و شهروندان را تا آنجایی  کام  اصلی آف 
کام قوانینـــی را برای  کند. بـــر طبق قانـــون پارلمـــان، آف  از طریـــق ارتقـــای رقابـــت تأمیـــن 
بخش هایی که مسئولیتش را دارد تنظیم می کند.همچنین این اختیارات را دارد تا قوانین 

کند . یابی و رقابتی در این بخش ها اجبار  رقابتی را همراه با نهادهای بازار
که برای تنظیم ارتباطات و مسائل پخش برای  کام ســـرمایه اش را از طریق مبالغی  آف 

کمک های حکومتی تأمین می کند. شبکه های ارتباطی  انجام می دهد و 

کام چه کارهایی انجام می دهد؟•  آف 
وظایف اصلی قانونی این مجموعه عبارت  اند. از اطمینان از:

بریتانیـــا دارای خدمات ارتباطی الکترونیکی با وســـعت باالیی اســـت شـــامل خدمات 	 
ارتباطی با سرعت باال مانند اینترنت

کیفیت باال بـــا توجه به 	  یـــی با یزیونـــی و رادیو گســـترده از برنامه هـــای تلو یـــک محدوده 
ذائقه ها و محدوده های سنی مختلف

که توسط سازمان های مختلفی فراهم می شوند.	  یزیونی  یی و تلو خدمات رادیو
یزیون می بینند از مطالب مضر و آزاردهنده در 	  مردمـــی که به رادیو گوش می دهنـــد یا تلو

امان باشند.
یزیونی در امان باشند.	  یی و تلو مردم از رفتارهای غیرعادالنه در برنامه های رادیو
یس های تقاضا شده است از مضامین مضر در 	  یدیو هایی که بر مبنای ســـرو بینندگان و

امان باشند.
که مؤثرترین راه را 	  یی در اســـتفاده های مختلف در رنج هایی استفاده شوند  امواج رادیو

ادامه دهند و مضر نباشند.

کام چه کارهایی انجام نمی دهد؟•  آف 
یر ندارد: این مجموعه مسئولیتی برای تنظیم موارد ز
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مشاجرات بین مردم و ارائه کنندگان خدمات ارتباطی به آن ها	 
یس های متنی موبایل ها و آهنگ های زنگ	  یس های با نرخ معمولی مانند سرو سرو
یزیون	  مضامین برنامه های رادیو و تلو
 	BBC شکایت ها در مورد برنامه های
 	BBC یزیونی الیسنس رایگان تلو
ادارات پست	 
زنامه ها و مجالت]24[	  رو

اکشن فراد1- 1-3-11
کاله بـــرداری و جرم های مالی از  بـــاره ی  مرجـــع متمرکز برای تمـــاس برای اطالعات در
کاله برداری یک خیریه یا  گر یک خیریه یا فردی از عموم مردم از  طریق اینترنت می باشد. ا
گـــزارش دهد. آن ها همچنین می توانند به پلیس  گاه باشـــد، باید آن را  قربانی یک خیریه آ
یس استانداردهای تجارت محلی یا تنظیم کننده خیریه اطالع رسانی  محلی، مرجع سرو

کنند.
کـــد پیگیری  کیان یک  کاله بـــرداری به ایـــن نهاد اطالع داده می شـــود شـــا وقتـــی یک 
که  کاله برداری ارجاع داده می شود  یافت می کنند و موضوع آن ها به اداره ملی بازرســـی  در

توسط پلیس لندن اداره می شود.
کاله برداری به ترتیب  ســـایت این مجموعه همچنین قابلیت شـــرح انواع مختلفی از 

حروف الفبا را دارا می باشد و پیشنهادات برای جلوگیری از این اعمال را ارائه می دهد.
ایـــن مجموعـــه به صـــورت نزدیک با شـــرکایش در دولـــت و خدمات پلیـــس همکاری 

کند. یافت می کند را بررسی  که در کاله برداری  گزارشات  می کند تا 
کاله برداری ها بر اساس سایت این مجموعه عبارت  اند. از: انواع 

کاله برداری های اینترنتی	 
کاله برداری های شخصی	 
کاله برداری های شرکتی	 

1.Action Fraud 
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کاله برداری های پیشرفته]25[	 

خانه  ثبت شرکت  ها1- 1-3-15
خانـــه ثبت شـــرکت  ها شـــرکت  های محدود را ثبـــت و منحل     می کنـــد، اطالعاتی که 
شرکت  ها به صورت قانونی باید تهیه  کنند را ثبت     می کند و   این   اطالعات را در دسترس 

عموم می گذارد.
بیش از 3   میلیون شـــرکت محدود  در بریتانیا ثبت شده  است و  500,000  شرکت جدید 

در هر سال ثبت   می  شود.
کاردیـــف و ادارات خود در  کارمنـــد در دفاتـــر خـــود در  ایـــن مجموعـــه نزدیـــک بـــه 1000 
ادینبورگ،بلفارســـت و لنـــدن دارد. ثبـــت شـــرکت ها در انگلیس و ولـــز در کاردیف انجام 
می گیـــرد درحالی کـــه برای اســـکاتلند و ایرلند شـــمالی در ادینبورگ و بلفارســـت صورت 
می پذیرد.دفتر لندن نیز تنها خدماتی را برای مشتریانی که مالقات می کنند ارائه می دهد.

 مسئولیت  های خانه ثبت شرکت ها- 1-3-15-1
یر است: مسئولیت  های اصلی این نهاد به شرح  ز

کند.	  شرکت  های محدود را ثبت یا منحل 
آزمودن و ذخیره تما  می  اطالعات شرکت  هایی که از نظر قانونی نیاز است را انجام دهد.	 
تما  می  اطالعات ثبت رســـمی  دولت برای شرکت  های بریتانیا را در دسترس عموم قرار 	 

دهد.

الویت   های خانه ثبت شرکت ها- 1-3-15-1
یر است: یت  های این نهاد به شرح ز از سال  های 2014 تا 2015 الو

یس   های مجموعه	  رود منفرد برای تما  می  سرو تهیه نقطه و
انتشار اطالعات رایگان  بیشتر	 
یس پیش فرض	  دیجیتالی بودن به وسیله  سرو
افزایش رضایت مشتری	 

1. House Companies
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خدمات خانه ثبت شرکت ها- 1-3-15-3
این خدمات عبارت  اند. از:

پیدا کردن اطالعات مربوط به شرکت ها به صورت رایگان و استفاده از اسناد به صورت 	 
آنالین 

استفاده آنالین از فایل ها و اسناد شرکت ها	 
یس های متفاوت آنالین	  سرو
بری تلفن همراه	  کار کردن اطالعات شرکت ها در برنامه  پیدا 
یس داده	  دانلود داده های شرکت ها توسط سرو
جستجوی شرکت های لغو و سلب امتیاز شده	 

انواع شرکت ها عبارت  اند. از:
شرکت های محدود عمومی	 
شرکت های محدود سهامی خصوصی	 
شرکت های محدود خصوصی با تضمین	 
شرکت های نامحدود خصوصی	 
مشارکت های با مسئولیت محدود	 
مشارکت های محدود]26[	 

گمرکی1- 1-3-12 عایدی علیاحضرت و حقوق 
که  زراســـت  گانه غیر و گمرکی، یک دپارتمان از دپارتمان های 22  عایـــدی ملکه و حقوق 
ری مالیات ها، پرداخت برخی از انواع حمایت های دولتی و اجرای سایر  مســـئول جمع آو
ســـازوکارهای تنظیمی مانند حداقل دســـتمزد ملی اســـت. این دپارتمـــان از ادغام بخش 
یل  ر یخ 18 آو که در تار کاالهای داخلی«  »درآمد داخلی و گمرک اعلیحضرت« و »مالیات 

گرفته است. گرفت، شکل  2005 صورت 

وظایف دپارتمان- 1-3-12-1
ری مالیات های مســـتقیم شـــامل مالیات بر  ایـــن دپارتمان مســـئول مدیریت و جمـــع آو

1. HM Revenue and Customs 
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درآمد و مالیات شرکتی، مالیات های سرمایه شامل مالیات بر سود سرمایه و مالیات بر 
ارث، مالیات هـــای غیرمســـتقیم شـــامل مالیات بـــر ارزش افـــزوده، مالیات بـــر زمین، و 
یست محیطی مانند مالیات تغییرات آب وهوا، می باشد. سایر مسئولیت های  مالیات ز
یع مزایای کودک و ســـایر اشکال حمایتی  این دپارتمان عبارت اند از: ارائه بیمه ملی، توز
دولـــت از صندوق تراســـت کـــودک، پرداخت اعتبـــار مالیاتی، اجرای حداقل دســـتمزد 
ری و انتشار آمار  یی برای مؤسسات خدمات پولی، جمع آو ملی، مدیریت ضد پول شـــو

تجارت محصوالت.
کادری قوی از محققان جنایی به منظور  که  HMRC یک ســـازمان اجرای قانون است 
رســـیدگی ســـازمان یافته و جدی به جرائم مالی در آن مشـــغول به فعالیت می باشند. این 
دپارتمان از منابع و مهارت های گسترده ای از طیف نظارت سرزده و پنهان را دارا می باشد 
و همچنین آن ها از شـــرکای ارشد »کمیته مشارکت جرائم ســـازمان یافته« می باشند. این 
رود، جستجو و بازداشـــت را دارا می باشد.  ســـازمان مجوز تشخیص جرم، دســـتگیری، و
ری اطالعات،  که به جمـــع آو ایـــن دپارتمـــان ازجمله بخش هایـــی از دولت بریتانیاســـت 

کمک به سزایی می نماید. یابی آن ها  تجزیه وتحلیل و ارز

ساختار- 1-3-12-1
HMRC از چهار گروه عملیاتی تشـــکیل شـــده اســـت که هر یک توسط یک مدیر رهبری 

می شود:
گروه مالیات های شخصی	 
گروه مزایا و اعتبارات	 
کسب وکار	  گروه مالیات 
گروه عملیاتی و اجرا	 

عالوه بر این گروه های عملیاتی، پنج گروه پشتیبان نیز در این دپارتمان فعالیت می نمایند:
گروه مالیاتی	  دبیر دائمی برای 
گروه ارشد امور مالیاتی	 
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گروه ارشد اطالعات	 
گروه وکالت	  ره عمومی و  مشاو
گروه ارشد رسیدگی به امور مردم	 

کمیته اجرایی و مدیران غیر اجرایی تشـــکیل شده است. وظیفه  هیئت مدیره از اعضای 
کسب وکار  یب طرح نهایی  کلی دپارتمان، تصو یب استراتژی های  اصلی آن توسعه و تصو
و توصیه هایی به مدیر ارشـــد در قرار مالقات های کلیدی اســـت. هیئت مدیره همچنین 
ره را نیز بـــر عهده دارد. رئیس خزانـــه داری دپارتمان، دبیر مالی  نقـــش تضمین اجرا و مشـــاو

زارت خزانه داری است. و

عملکرد دپارتمان- 1-3-12-3
دپارتمان HMRC در پایان سال 2012 حدود 476 میلیارد پوند برای خزانه داری بریتانیا 
که دارای  ری نمود. در پایان ماه مارس 2009، ایـــن دپارتمان 20 میلیون پرونده باز،  جمـــع آو
تناقضات مالیاتی بودند، و می توانست بر 4/5 میلیون نفر با اضافه پرداخت مالیات 1/6 

میلیارد پوند تحت تأثیر قرار دهد، مدیریت نمود.

رابطه با بخش خیریه- 1-3-12-1
پرداخت های مالیاتی به  گزارش مفصلی را به صورت ســـاالنه  درمورد باز ایـــن دپارتمان 
افـــراد خّیر و ســـازمان های خیریه، شـــامل اطالعاتی همچون تعـــداد خیریه ها و مقدار کل 
کمک  پرداخت از مالیات بر درآمد نرخ پایه را فراهم می نماید. این اطالعات به خّیرین  باز
کمک هـــای مردمی بر  می نمایـــد تا با دید بهتری نســـبت به معافیت هـــای مالیاتی و روند 
کمک هـــای مالـــی خـــود را اهـــدا نماینـــد؛ همچنیـــن  حســـب معافیت هـــای مالیاتـــی، 
یکردهای جدیدی را در  سازمان های خیریه می توانند با استفاده از آمارهای ارائه شده، رو
گیرند. برخی از این اطالعات ارائه شده توسط دپارتمان  کســـب هدایای مالیاتی در پیش 

یر ارائه شده است.]27[ HMRC در شکل های ز
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شکل 4-17. تعداد مؤسسات خیریه با معافیت های مالیاتی تعیین شده

شکل 4-18. تعداد افراد خیر در سال های مختلف
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آژانس مسکن و انجمن   ها1- 1-3-12
آژانس مسکن و انجمن ها کمک می کند تا انجمن های موفقی ایجاد شوند .همچنین 
ارائه کننـــدگان خانه هـــای اجتماعـــی را تنظیـــم می کنـــد. ایـــن نهـــاد به صـــورت محلی در 
یت هایشان یاری رساند. کار می کند تا آن ها را برای رسیدن به اولو انجمن های شخصی 

ایـــن مجموعـــه به صـــورت عمده بـــر روی ســـاختن خانه   هـــای جدید ســـرمایه گذاری 
کار و سایر تسهیالت موردنیاز جوامع  می کند، ولی همچنین به ســـاخت فضای مناسب 
که   تأمین ســـرمایه  کشـــور مشـــغول اســـت. خانه   هایی  در شـــهر   ها و روســـتا   های مختلف 
می کنـــد خانه   هـــای قابل اســـتطاعت بـــرای اجاره و فروش بر اســـاس ارزش بازار هســـتند. 
کسب وکارهای حمایتی به  که به واسطه ایجاد مشاغل و  همچنین به افزایش رشد محلی 

کمک     می کند. وجود آمده است 
که به سازندگان خانه و سایرین می فروشد.    آژانس مالک   زمین های عمو  می  می باشد، 
که آژانس برای غلبه بر موانع برای توســـعه و افزایش سرعت  این   یکی از روش  هایی اســـت 

ساخت خانه توسط سازندگان انجام می دهد.
کار در جهت  همچنیـــن به تنظیم ارائه کننـــدگان خانه های اجتماعی می پـــردازد .این 
حمایت از دارایی های خانه های اجتماعی و اطمینان از اینکه این خانه ها برای دسترسی 

به عموم باقی می مانند انجام می شود.
کشور فعالیت می کنند. نزدیک به 900 نفر در ادارات این مجموعه در سراسر 

مسئولیت ها- 1-3-12-1
مسئولیت های این نهاد عبارت  اند. از:

که در بریتانیا ساخته می شوند .	  افزایش تعداد خانه های 
بهبـــود خانه هـــای اجتماعـــی موجـــود و برگردانـــدن خانه هـــای خالـــی به صـــورت خانه 	 

اجتماعی
افزایش تأمین زمین های عمومی و تسریع در نرخ ساخت آن ها	 
تنظیـــم ارائه کننده هـــای خانه های اجتماعی جهت اطمینـــان از اینکه خوب مدیریت 	 

1. Homes and Communities Agency
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می کنند و از لحاظ مالی تأمین هستند .
کمک در جهت تحریک پیشرفت محلی با استفاده از زمین ها و سرمایه های مجموعه 	 

و ترغیب بخش خصوصی در سرمایه گذاری در این زمین ها

اولویت ها- 1-3-12-1
یت های این مجموعه عبارت  اند. از: اولو

ســـرمایه گذاری 4 میلیارد دالری در ســـاخت خانه های جدیـــد و کمک به نزدیک به 70 	 
هزار خانواده و شخص برای صاحب خانه شدن

که برای ساخت نزدیک به 6هزار خانه مناسب است در آینده ی نزدیک	  فروش زمینی 
ساخت نزدیک به 315 هزار مترمربع برای محل های تجاری	 
برگرداندن 450 هکتار زمین برای استفاده عموم	 
توسعه قالب تنظیمی مجموعه و بهبود توانایی ها برای تنظیم مؤثر خانه های اجتماعی	 
اطمینـــان از اینکـــه ســـازمان های تابعه به طور مناســـبی توســـعه پیدا می کننـــد و آماده 	 

یی به حکومت بودن.]28[ پاسخگو

کمیسیون اطالعات1- 1-3-12 دفتر 
نقـــش این دفتر عبارت اســـت از نگهـــداری اطالعات صحیح موردتوجـــه عموم. این 
دفتر مرجع مســـتقل انگلســـتان برای، ارتقای صداقت توأم بـــا محرمانگی اطالعات برای 
ردن اطالعات صحیـــح و محافظت از آن ها مطابـــق قانون در  عمـــوم اســـت. به دســـت آو

کمیسیون است. طیف وظایف این 

کمیسیون اطالعات- 1-3-12-1 فعالیت های 
کارهای این دفتر عبارت  اند. از:

که ا 	  یز اطالعات ســـازمان هایی اســـت  ثبت نـــام کنترل کننده های داده ها: که شـــامل ر
اطالعات شخصی مردم را فرآیند می کنند.

یافت 	  مدیریت دغدغه ها: ســـاالنه این دفتر میلیون ها درخواست و نوشته و شکایت در
که به مدیریت آن ها می پردازد. می کند 

1. Information Commissioner’s Office
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عمل کردن – محافظت از داده ها: مجموعه اقداماتی است که این دفتر انجام می دهد 	 
که اطالعات شخصی را فرایند می کنند بهبود یابد. تا رفتار و عملکرد آن هایی 

کـــردن – مقررات حریم شـــخصی و ارتباطـــات الکترونیکی: مجموعـــه اقداماتی 	  عمـــل 
یابی های  کـــه بازار که ایـــن دفتـــر انجـــام می دهد تـــا رفتـــار و عملکـــرد آن هایـــی  اســـت 
یس های ارتباطات  الکترونیکی ارســـال می کنند، از کوکی ها اســـتفاده می کنند یا ســـرو

الکترونیکی اجتماعی فراهم می کنند بهبود یابد.
عمـــل کردن – آزادی اطالعـــات و اطالعات محیطی: مجموعـــه اقداماتی که این دفتر 	 

می توانـــد انجـــام دهـــد تا انطباق بـــا آزادی اطالعـــات ، اطالعات محیطـــی و قوانین در 
جریان را بهبود دهد.

پا و 	  وظایـــف بین المللـــی: این وظیفه شـــامل همکاری با ســـازمان های مختلـــف در ارو
جاهای دیگر است.

کمیسیون اطالعات- 1-3-12-1 قوانین تحت پوشش 
که تحت حمایت این دفتر هستند عبارت  اند. از: مجموعه قوانینی 

قانون محافظت از داده ها	 
قانون آزادی اطالعات	 
مقررات اطالعات محیطی	 
مقررات حریم شخصی و ارتباطات الکترونیکی	 
مقررات استفاده دوباره از اطالعات بخش عمومی	 

بازرسی ها- 1-3-12-3
که توســـط دفتر در ایـــن مهروموم ها رخ داده  مجموعه بازرســـی ها و تفحص های جدی 

یر بوده است: است شامل شرکت های ز
شرکت سونی	 
شرکت عملیاتی موتورمان	 
ره]29[	  انجمن مشاو



کشور بریتانیا 160  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

سایت انتخاب مؤسسات خیریه- 1-3-19
کـــه در آن خیریه هـــای بریتانیـــا را بـــر اســـاس نـــوع فعالیت  ســـایت تســـهیل گر بعـــدی 
خیرخواهانه دســـته بندی کرده است، ســـایت انتخاب مؤسسات خیریه است. در شکل 

کلی این سایت قابل مشاهده است. یر نمای  ز

http://www.charitychoice.co.uk/charities کلی سایت   شکل   4-19. نمای 

همچنین در هر یک از بخش های این سایت دسته بندی موضوعی به صورت جزئی تر 
که با انتخاب هر یک دســـته بندی های جزئی تر می توان به لیســـت  گرفته اســـت  صورت 
یر دســـته بندی موضوعی جزئی تر بخش خانواده را  خیریه های آن موضوع رســـید. شـــکل ز

نشان  می دهد.
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http://www.charitychoice.co.uk/charities شکل 4-20- دسته بندی موضوعی بخش خانواده در سایت  

چترهای حمایتی- -1-3-1

1-3-1--1 - )NCVO( انجمن ملی سازمان های داوطلبی
که میراثی از  انجمن از ســـال 1919 به عنوان یک انجمن ملی برای خدمات اجتماعی 
که از بخش  کار نمود. از آن زمان انجمن در تالش بوده اســـت  یان بود شـــروع به  یو ادوارد و
کره نماید. این انجمن  کند و در امور اجتماعی جامعه با دولت نیز مذا داوطلبـــی حمایت 

هم اکنون به عنوان یکی از نهادهای چترهای حمایتی در بریتانیا فعالیت می نماید.

چشم انداز• 
انجمـــن ملـــی ســـازمان های داوطلبی از بخـــش داوطلبـــی و فعالیت هـــای داوطلبانه 

یرا آن ها الزمه ی رسیدن به یک جامعه برتر می باشند. حمایت و پشتیبانی می نماید ز
تی را در سازمان های داوطلبی ایجاد می نمایند. چشم انداز  زه میلیون ها نفر تحوال هر رو
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شکل 4-21. سایت انجمن ملی سازمان های داوطلبی

که در آن در هر زمان و برای هر کس فرصت ایجاد تغییر  انجمن ایجاد جامعه ای است 
که به آن اعتقاد دارد وجود داشته باشد. و تحولی 

اعضای انجمن ملی سازمان های داوطلبانه• 
ایـــن انجمـــن یک جامعه بـــا بیش از 12000 عضو در ســـازمان های داوطلبی )یک ســـوم 

کار بخش داوطلبانه در بریتانیا( می باشد. نیروی 

کار انجمن• 
از  ارتبـــاط، نمایـــش دادن و حمایـــت  ایجـــاد  از طریـــق  از بخـــش داوطلبـــی  انجمـــن 
ســـازمان های داوطلبی از این ســـازمان ها پشـــتیبانی می کند. این انجمن به ســـازمان ها و 

کنند. کمک می کند تا بهترین و تأثیرگذارترین نقش ها را در جامعه بازی  افراد داوطلب 
ارتباط: انجمن ســـازمان ها را با افراد، شـــرکا و منابعی که آن ها نیاز دارند مرتبط می سازد 	 

تا بهترین عملکرد در جامعه ایجاد شود.
نمایـــش: انجمـــن با انجـــام تحقیقـــات و مطالعات، بخـــش داوطلبانـــه و فعالیت های 	 

داوطلبانه را به دولت نمایش می دهد. انجمن ارزش های واقعی آنان را تعیین می کند و 
این ارزش ها را برای سیاست گذاران نمایش می دهد.
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حمایت: انجمن از ســـازمان های داوطلبانه با تولید و شناسایی دانش و تخصص برای 	 
آن ها حمایت می کند.

استراتژی انجمن• 
کمک به اعضا برای  که همان  یت انجمن اســـت  اســـتراتژی انجمن در حوزه ی مأمور

ایجاد تغییرات بزرگ می باشد.
ارزش ها	 
مستند بودن	 
خالقیت	 
همکاری	 
گیر بودن	  فرا
اتحاد	 

درآمدها و مخارج انجمن• 
درآمدهای انجمن از 3 راه تأمین می گردد:

یت می پردازند(	  اعضای انجمن )که پرداخت های ساالنه ای را به عنوان حق عضو
کنفرانس و اجاره دفتر	  خدمات انجمن شامل برگزاری 
خیریه ها و بنیادها و همچنین مؤسسه خیریه ی تأسیس شده توسط خود انجمن]30[	 

ج انجمن ملی سازمان های داوطلبی جدول 4-1. جدول درآمدها و مخار

مخارج )پوند(درآمدها )پوند(سال

201010.140.0009.781.000

20117.393.0007.078.000

20128.939.0008.280.000

20139.588.0008.868.000

201410.365.0008.737.000
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انجمن مدیران ارشد سازمان های داوطلبی- 1--1-3-1
انجمن مدیران ارشد سازمان های داوطلبی بزرگ ترین و مؤثرترین شبکه بریتانیا برای 
امور خیریه و رهبران تشـــکیالت اجتماعی می باشـــد. در حدود 30 ســـال اســـت که این 
انجمـــن از اعضـــای خـــود در سرتاســـر بریتانیـــا، رهبـــران گروه هـــای کوچـــک جمعیتی و 
نهادهای غیرانتفاعی حمایت می کند. رهبران این انجمن در سازمان های خود به ایجاد 
تغییرات بســـیار عمیقی می پردازند و انجمن به آن ها در راســـتای رســـیدن به اهدافشان 

کمک می کند.
انجمـــن به اعضای خـــود راه های اجرایـــی مختلفی را برای دســـتیابی به فرصت های 
توسعه بخش برای آن ها پیشنهاد می کند. این پیشنهادات شامل کمک هایی در راستای 
کسب وکار  یت  کمک به تقو ره قراردادی و راه حل هایی برای  آموزش و شبکه سازی، مشاو

خود و همچنین خدمات حرفه ای تخفیف دار به وسیله شرکای انجمن می باشد.
یـــت در انجمـــن برای خیریه ها، مدیـــران اجرایی تشـــکیالت اجتماعی، مدیران  عضو

ارشد بلندپرواز و استادان دانشگاه آزاد می باشد.

شکل 4-22 - انجمن مدیران ارشد سازمان های داوطلبی
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آمارهای انجمن• 
درآمدهای انجمن 	 

یر می باشد: درآمدهای انجمن در سال 2015 به قرار ز

جدول 4-2. درآمدهای انجمن در سال 2015

مقدار سرمایه )پوند(عنوان

739.174فعالیت های افزایش سرمایه

2.855سود سهام

151.000خدمات و تجهیزات اهدایی

507.788خدمات اعضا

103.836کنفرانس ها

36.967توسعه حرفه ای

یابی 24.448نشریات و بازار

165.251پروژه های حمایتی

209.201سیاست و وکالت

مخارج انجمن• 
یر می باشد:]31[ مخارج انجمن در سال 2015 به قرار ز

ج انجمن در سال 2015 جدول 4-3.  مخار

مقدار سرمایه )پوند(عنوان

523.633فعالیت های افزایش سرمایه

396.822خدمات اعضا

168.901کنفرانس ها
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مقدار سرمایه )پوند(عنوان

162.783توسعه حرفه ای

یابی 121.237نشریات و بازار

452.921پروژه های حمایتی

391.749سیاست و وکالت

56.207هزینه های دولتی

سازمان عضویتی خیریه ملی- 3--1-3-1
این ســـازمان یـــک آوای ملی بـــرای فعالیت هـــای اجتماعی منطقه ای می باشـــد. این 
که  یرساخت های بخش داوطلبانه )افرادی  یتی خیریه برای ز سازمان یک ســـازمان عضو
کنند( اســـت. این  گروه های اجتماعی را ایجاد  که خیریه ها و  کمک می کنند  به دیگران  

گروه های محلی بریتانیا می باشد. سازمان بزرگ ترین شبکه منطقه ای برای خیریه ها و 
یژگی ها: و

250 عضو برای پوشش بریتانیا	 

شکل 4-23. سایت سازمان عضویتی خیریه ملی  برای زیرساخت های اجتماعی
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گروه اجتماعی محلی	  نمایش بیش از 160 هزار خیریه و 
گروه های اجتماعی محلی	  تهیه آوای معتبری از خیریه ها و 

چشم انداز و مأموریت• 
کـــه "هر کس بتواند پتانســـیل خـــود را در انجام  چشـــم انداز ســـازمان این جمله اســـت 

فعالیت های اجتماعی منطقه ای نشان دهد".
یرســـاختی  که فعالیت هـــای منطقـــه ای را به صورت ز یـــت ســـازمان این اســـت  مأمور

یت نموده و از آن ها حمایت نماید. تقو
این ســـازمان یک مرکز جنبشـــی برای ایجاد تغییرات در جامعه است. یک جنبش که 
که از انرژی و منابع  متعهد به همکاری، عدالت اجتماعی و  تنوع شـــده اســـت. نهـــادی 
کـــه به برگزاری جلســـات و واســـطه گری  اجتماعـــی بریتانیـــا سرچشـــمه می گیـــرد. نهادی 
کـــه به آن ها خدمـــات می دهند  معامـــالت می پـــردازد. اعضا نســـبت به مـــردم و جوامعی 
پاسخگو هستند و پیشنهاداتی را در جهت بهبود شکل گیری خدمات و نظارت خدمات 

به آن ها می دهند.

کمک های سازمان• 
ســـازمان از طریـــق ایجـــاد فرصت هـــای شـــبکه ای، توصیه هـــای خـــاص، حمایـــت، 
اطالعات سیاسی و آموزش به اعضای خود کمک می کند. سازمان یک پل ارتباطی قوی 

گیران است.]32[ گروه های محلی و دولت ملی، سرمایه گذاران و تصمیم  و فعال بین 

بنیاد ثبت لوید- 1-3-11
یک و ارائه دهنـــده ی خدمات  ید یـــک بنیاد بین المللـــی فنـــی، تکنولوژ بنیـــاد ثبـــت لو
ید اداره می گردد. این خیریه وظایف خود را  تجاری اســـت که توســـط ســـازمان خیریه ای لو
معطوف بر تحقیق در زمینه علوم و مهندســـی کرده اســـت. این بنیاد ابتدا در ســـال 1760 
یایـــی اعالم موجودیت نمود. در حال حاضر این  میالدی به عنوان موسســـه طبقه بندی در
بنیاد در زمینه های مختلف صنعتی فعالیت می کند و در حدود 9،000 پرســـنل در سراسر 

دنیا دارد.
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کار های این بنیاد بخش های مختلفی از زندگی انسان ها را تحت پوشش خود قرار 

شکل 4-24. سایت رسمی بنیاد ثبت لوید 

داده است مانند حضور کشتی های مرتبط به سازمان و حمایت از تجارت بین الملل، 
در نیروگاه ها برای افزایش انرژی، سالمتی تغذیه و ... .

اهداف- 1-3-11-1
اهداف اصلی بنیاد عبارت  اند. از:

حفاظت از انســـان و مایملک از طریق برقراری اســـتاندارد های ســـطح باال در طراحی، 	 
تولید، نگهداری و عملکرد.

باال بردن سطح جامعه در زمینه های حمل ونقل، مهندسی، تکنولوژی و ... .	 

کار های این بنیاد را مقوله ی ایمنی در بر می گیرد و زمان و ســـرمایه ی خود را  بخش اصلی 
کرده است. ژه ای در دل جامعه صرف  از زمان تأسیس صرف افزایش آن در قالب پرو

ارزش های بنیاد- 1-3-11-1
در ســـال گذشـــته ارزش های اصلی جدید این بنیاد معرفی شد. ارزش های این بنیاد 
یم  یم، ما تجربیاتمان را با شما در میان می گذار به وسیله ی جمله ی« ما ارزش قائل می شو

کار درست را انجام می دهیم »1معرفی شد. و ما 

کاری- 1-3-11-3 حوزه های 
کاری این بنیاد را می توان چنین دسته بندی نمود: حوزه های 

1. we care, we share our expertise,and we do the right thing
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یایی: این بنیاد خدمات گسترده ای را در زمینه دسته بندی، ثبت و طراحی 	  خدمات در
ره به مؤسسات و شرکت های فعال در این زمینه می دهد تا بتوانند سود و امنیت  مشاو

تر برند. کاری را باال
نقـــت و گاز: از مرحله ابتدایی اســـتخراج تا فروش محصوالت نفتی در زمینه ی کســـب 	 

مجوز و افزایش بهره بری فعالیت می کند.
ره در زمینه ی کاهش آلودگی 	  ایجـــاد نیرو با آلودگی پایین: این بنیاد ارائه دهنده ی مشـــاو

تولید و پخش نیرو در شبکه توسط نیروگاه های مختلف می باشد.
تولیدات صنعتی: این بنیاد ارائه دهنده ی طیف وسیعی از خدمات و گواهی نامه ها به 	 

تولیدات صنعتی می باشد.
رد های متفاوتی را در زمینه ابزارآالت 	  ابزارآالت و ساختمان ها: این بنیاد آزمایش ها و برآو

گواهی نامه های الزم را ارائه می دهد. و ساختمان انجام می دهد و همچنین 

قوانین و مقررات- 1-3-11-1
یب می نماید تا  کشـــتی قوانین خاصی را تصو ید در زمینه ی ســـاخت و نگهداری  بنیاد لو
کاملی در این زمینه در دســـت باشد و محصوالت بدون مشکل در چرخه عمر  اطالعات 

کنند. فعالیت 

تحقیق و نوآوری- 1-3-11-5
کرده است  ز از روش ها و تکنولوژی های نو استقبال  این بنیاد از ابتدای تأسیس تا به امرو

گسترش آن نمود است، تا خود و مشتریان و جامعه از نتایج آن بهره برند. و سعی در 

مالی- 1-3-11-2
این موسســـه توانســـته اســـت در ســـال گذشـــته در حدود 1/04 میلیارد پوند1 گردش مالی 
کرده است و 11/5 میلیون پوند کمک های  داشته است. سرمایه ی آن 4/1% افزایش پیدا 

کرده است. کسب  مالی 

1. هر پوند معادل 46،300 ریال می باشد
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شکل 4-25. درآمدها و هزینه های بنیاد ثبت لوید

سازمان صلیب سرخ انگلستان- 1-3-11
این سازمان شاخه ی سازمان بشردوستانه بین المللی صلیب سرخ جهانی1 می باشد. 
این شـــاخه ی ســـازمان در ســـال 1870 میالدی در بریتانیا تأســـیس شـــد. در حال حاضر 
دارای 32،500 داوطلب و 3،500 پرسنل تمام وقت می باشد. وظیفه ی اصلی این سازمان 
کمک به مردم بحران زده در سراسر دنیا می باشد. صلیب سرخ متعهد است بدون در نظر 
گرفتـــن هیچ گونه تبعیض در جنســـیت، نـــژاد و ملیتی به فعالیت های بشردوســـتانه خود 

بپردازد.

خ انگلستان شکل 4-26. سایت رسمی صلیب سر

1.  International Red Cross
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اهداف- 1-3-11-1
که درنتیجه ی آن بتوانند  هدف صلیب ســـرخ انگلستان بسیج نیروی انسانی اســـت 
در بحران ها مقاومت  نمایند و بر آن فائق آیند. برای رسیدن به این هدف تمامی داوطلبان 
و پرســـنل این ســـازمان باید از هفت اصل اساســـی سازمان صلیب ســـرخ جهانی تبعیت 

کنند. این هفت اصل عبارت  اند. از:
بشردوستی	 
بی طرفی	 
استقالل	 
ارائه خدمات داوطلبانه	 
وحدت	 
پذیرش عامه	 

ارزش ها- 1-3-11-1
این سازمان دارای چهار ارزش می باشد:

عطوفت	 
پذیرش	 
یایی	  پو
شجاعت	 

مناطق تحت پوشش- 1-3-11-3
کشور دیگر جهان فعالیت می نماید. این سازمان عالوه بر بریتانیا در بیست وسه 

فعالیت ها- 1-3-11-1
صلیب سرخ انگلستان به عنوان یکی از سه نهاد داوطلبانه ارائه دهنده کمک از سوی 
دولت انگلســـتان شـــناخته می شـــود. این ســـازمان به ســـه منطقه ، هر منطقـــه به منطقه 
عملیاتی و ســـپس به شـــاخه ها تقسیم می شوند. هر شاخه نشـــان دهنده فعالیت در یک 
کشـــور می باشـــد. با چنین ســـاختاری، صلیب ســـرخ انگلســـتان توانایی وفق دادن با هر 
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شرایطی را می یابد.

شکل 4-27. مناطق تحت پوشش سازمان  

ز حوادث ارائـــه می نماید. می توان ازجمله  یـــادی را در زمان برو این ســـازمان خدمات ز
یع کننده خدمـــات درمانی و مدیریت پســـا  کمک هـــای اولیـــه، توز ایـــن خدمات بـــه ارائه 

بحران.
یر می توان بیان نمود: فعالیت های اساسی سازمان را به شرح ز

کمک های اولیه و آمبوالنس های آماده به خدمت	  ایجاد تیم های 
کمک های اولیه	  آموزش 
رژانسی	  تیم های پشتیبانی آتش سوزی ها و خدمات او
کز درمانی	  ارائه ابزارآالت پزشکی و بهداشتی در حوادث به مرا
آموزش های بشردوستانه	 
ارائه خدمات درمانی و بهداشتی	 
ارائه دهنده خدمات حمایتی به پناهندگان	 
کشور های دیگر	  ز بحران در  ارائه خدمات در زمان برو
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کشور های دیگر	  ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در 
گاهی حول مقوله ی ایدز	  ایجاد آ

محل درآمد- 1-3-11-5
کمک های  ســـازمان صلیب سرخ انگلســـتان به عنوان یک خیریه به شـــدت نیازمند 
مالـــی داوطلبانـــه ی اعضای جامعه اســـت. روش دیگـــر درآمدزایی این ســـازمان از طریق 
کمک های اولیـــه می باشـــد. باآنکه  ره هـــای آمـــوزش  خدمـــات تجـــاری ماننـــد برپایی دو
کمک های مالی مؤسســـات تجـــاری می تواند  کمک های فردی بســـیار مهم اســـت، ولی 

گسترش فعالیت های این سازمان داشته باشد. نقش بیش تری در 
یادی از سوی ســـازمان برپا می گردد تا در آن جشن ها به  هرســـاله جشن ها و جلسات ز
میـــزان بیش تری کمک های مالی افزایش یابد.از آن جمله می توان به جشـــن های هفته ی 

صلیب سرخ اشاره نمود.

خ  شکل 4-28. درآمدها و هزینه های صلیب سر

موزه صلیب سرخ انگلستان- 1-3-11-2
یادی از  که به وســـیله ی صلیب سرخ انگلستان اداره می شود، ابزار و وسایل ز این موزه 
گروه  ز را در خود جای داده اســـت. این مـــوزه عضو  زمـــان تأســـیس این ســـازمان تا به امـــرو
کلکســـیون های موجـــود در این موزه  موزه های بهداشـــت و داروی انگلســـتان می باشـــد. 
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که اعضای سازمان را مشخص می کردند،  عبارت  اند. از پوســـتر ها، عکس ها، نمادهایی 
مدال های افتخار تقدیمی به اعضا، ابزار پزشکی و ابزار و وسایل جلب سرمایه.

پژوهشگاه سرطان بریتانیا- 1-3-13
یه سال 2002، از  گاهی از ســـرطان در فور این پژوهشـــگاه خیریه با هدف تحقیقات و آ
ادغام »کمپین تحقیقات ســـرطان« و »صندوق تحقیقات ســـرطان ســـلطنتی« تأســـیس 
گردیـــد. هـــدف اصلـــی آن کاهش تعـــداد مرگ ومیر ناشـــی از ســـرطان می باشـــد. به عنوان 
بزرگ ترین موسسه خیریه تحقیقات سرطان، این موسسه بر روی مسائلی همچون تحقیق 

در پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماری تحقیقاتی انجام می دهد. 

شکل 4-29. سایت پژوهشگاه سرطان بریتانیا

محققین و شرکای پژوهشگاه- 1-3-13-1
این موسسه از ذی نفعان پژوهشی حقیقی و حقوقی حمایت مالی می نماید. ذی نفعان 
که به صورت مســـتقل بـــه مطالعه بر روی  حقیقی شـــامل پژوهشـــگران و محققانی اســـت 
کرده اند. یافت  سرطان می پردازند؛ از میان این پژوهشگران تعداد هفت نفر جایزه نوبل در

که توســـط پژوهشگاه سرطان  ذی نفعان حقوقی شـــامل مؤسســـات پژوهشی می شوند 
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یر می باشند: بریتانیا تأمین مالی می گردند و به شرح ز
موسسه تحقیقات سرطان بیستون بریتانیا1: این موسسه در دانشگاه گالسکو2 و ارتباط 	 

تنگاتنگی با مرکز سرطان بیستون اسکاتلند غربی دارد.
موسسه تحقیقات سرطان کمبریج بریتانیا: این موسسه در دانشگاه کمبریج3، نزدیک 	 

کمبریج واقع شده است. بیمارستان ادنبروک در پردیس پزشکی 
موسسه تحقیقات سرطان منچستر بریتانیا: این موسسه در دانشگاه منچستر واقع شده 	 

اســـت و ارتباط نزدیکی با بیمارستان کریســـتی4 دارد؛ همچنین از شرکای مرکز سرطان 
منچستر می باشد.

یر می باشند:	  که به شرح ز این پژوهشگاه همچنین شرکای تحقیقاتی دارد 
کریک	  موسسه فرانسیس 
کسفورد برای رادیوتراپی غدد5	  موسسه آ
گوردن6	  موسسه 

خدمات اطالعاتی- 1-3-13-1
یـــه اطالعات را در ســـه ســـطح و بـــرای عموم مـــردم، مجامـــع علمی و  ایـــن موسســـه خیر
 Cancerhelp متخصصـــان مراقبت های بهداشـــتی فراهم می نماید. از طریق وب ســـایت
که به نحوی از ســـرطان اثر می پذیرند، اطالعاتی درباره ســـرطان،  UK، بـــرای همه افرادی 
مراقبت هـــای آن و همچنیـــن پایـــگاه داده منحصربه فـــردی از آزمایش هـــای بالینـــی ارائه 
گروه تخصصی از پرستارهای آموزش دیده برای  می دهد. از دیگر خدمات این پژوهشگاه، 
که به صورت تلفنی و یـــا آنالین اطالعاتی را بـــرای بیماران  مراقبت های ســـرطانی اســـت 
که می توانند  فراهم می نمایند. این پژوهشـــگاه همچنین انجمنی برای افراد سرطانی دارد 
که این موسســـه برای  اطالعـــات خود را با یکدیگر به اشـــتراک بگذارند. ازجمله خدماتی 
کـــه در بخش  تـــی اســـت  متخصصـــان مراقبت هـــای بهداشـــتی فراهـــم می نمایـــد، مقاال

1. The Cancer Research UK Beatson Institute
2. University of Glasgow
3. University of Cambridge
4. Christie Hospital
5. The Oxford Institute for Radiation Oncology
6. Gurdon Institute
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CancerStats سایت موسسه برای استفاده به اشتراک می گذارد.
پژوهشـــگاه ســـرطان بریتانیا همچنین مجله پزشکی تخصصی را بانام "مجله سرطان 

بریتانیا1"به صورت دو ماهانه منتشر می کند.

اثرگذاری بر سیاست گذاری- 1-3-13-3
این موسســـه بـــا دولـــت بریتانیا بـــرای اطالع رســـانی و بهبـــود خدمات به ســـرطانی ها 
که ممنوعیت  همکاری می نماید. ازجمله فعالیت های این موسســـه تالش هایی اســـت 
رد و همچنان به اقدامات بیشتری در مصرف  اســـتعمال سیگار در بریتانیا را به ارمغان آو
ره  سیگار می پردازد. این موسسه همچنین به البی گری برای برنامه های غربالگری و مشاو

بهتر برای دسترسی به داروهای مؤثر برای درمان سرطان می پردازد.

شرکا- 1-3-13-1
این موسســـه خیریه با مشارکت سازمان های دیگر به فعالیت خود ادامه می دهد. این 

شرکا عبارت  اند. از:
دپارتمان سالمت بریتانیا2	 
ولکام تراست3	 
خدمات سالمت ملی4	 
موسسه ملی تعالی بهداشت و مراقبت5	 
شبکه ملی اطالعات سرطان6	 
موسسه ملی تحقیقات سرطان7	 
کریک8 	  موسسه فرانسیس 

1. British Journal of Cancer
2. UK Department of Health
3. Wellcome Trust
4. National Health Service
5. National Institute for Health and Care Excellence
6. National Cancer Intelligence Network
7. National Cancer Research Institute
8. Francis Crick Institute
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درآمدها و هزینه ها- 1-3-13-5
کامل توسط مردم تأمین می شود؛ این  بودجه پژوهشـــگاه سرطان بریتانیا تقریب به طور 
کمک های مالـــی، ارثیه های اهدایی، تأمیـــن مالی عمومی،  تأمیـــن مالی غالبـــًا از طریق 
یدادها، خرده فروشـــی و مشـــارکت شـــرکت های بزرگ صورت می گیرد. این پژوهشـــگاه  رو

بیش از 40،000 نفر داوطلب دائمی دارد.
یخ پژوهشگاه توسط  یخ 18 ژوئیه سال 2012 بیشترین مقدار کمک  اهدایی در تار در تار
گردید و این پول برای تأمین مالی موسســـه  فردی ناشـــناس و معادل 10 میلیون پوند اهدا 
پاســـت  که بزرگ ترین ســـاختمان تحقیقات پزشـــکی در ارو یـــک1 در لندن،  کر فرانســـیس 

گردید. صرف 
این پژوهشگاه بیش از 4000 محقق، پزشک و پرستار را در سراسر بریتانیا حمایت مالی 
می نمایـــد؛ همچنین از بیش از 200 آزمایش بالینی و مطالعه مربوط به ســـرطان در بیش از 

یک میلیون نفر مردم بریتانیا حمایت می کند.]33[

1. Francis Crick Institute
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شکل 4-30- نمودار آمارهای مالی پژوهشگاه سرطان بریتانیا

شکل 4-31. نمودار آمارهای مالی پژوهشگاه سرطان بریتانیا

بنیاد شل1- 1-3-11
گروه شل با  که در ســـال 2000 توســـط  بنیاد شـــل یک خیریه مســـتقل در بریتانیا اســـت 
هدف یافتن راه حلی جدید برای چالش های توســـعه جهانی بـــا یک موقوفه 250 میلیون 
کار تشـــکیل شده  دالری تأســـیس شـــد و از هیئتی از تراســـتی ها و متخصصان کســـب و 
یســـت محیطی و اجتماعـــی مرتبط با  اســـت. ایـــن خیریه تفکر تجاری را درباره مســـائل ز
انرژی اعمال می کند و به دنبال اســـتفاده از قدرت نفوذ شبکه شل برای ایجاد تأثیر بیشتر 
بر توســـعه اســـت. طی ســـال ها با الهـــام از شکســـت ها و موفقیت ها این بنیـــاد یک مدل 
بنگاه-محـــور ایجاد نمـــوده و ترکیبی از منابـــع اقتصادی و غیراقتصادی را برای شـــتاب 
کار  ری های اجتماعی و مهـــار بازار خصوصی به نفع منافـــع عمومی به  بخشـــیدن بـــه نوآو

بسته است. 

1. Shell Foundation
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رویکرد- 1-3-11-1
که موجب  کار آفرینان به منظور شناســـایی ضعف های بازار  بنیاد شـــل با تعدادی از 
یادی در سطح دنیا می شود همکاری می کند و به همراه آن ها بنگاه های  ایجاد مشکالت ز
کمک های  اجتماعی جدیدی برای حل این مشکالت تأسیس می کند و با فراهم نمودن 
کمـــک می کند تا  مالـــی طوالنی مـــدت و حمایت های تجـــاری به پیشـــگامان اقتصادی 

کرده و به استقالل اقتصادی دست یابند. یابی  کار را ارز کسب و  مدل های جدید 
چنانچه موفقیت و دوام یک راه حل یا مدل تجاری اثبات شود، این بنیاد واسطه های 

تخصصی برای تسهیل رشد و توسعه آن مدل در سطح صنعتی ایجاد می کند.
یکـــرد در مورد چالش های بـــزرگ جهانی همچون اشـــتغالزایی،  کارگیری این رو بـــا بـــه 
یایی شـــهرها و زنجیره تأمین پایدار، این بنیاد شـــرکای استراتژیکی  دسترســـی به انرژی، پو
کشـــورهای آفریقایی، آســـیایی و آمریکای  که اکنون اثرات بزرگی در  تشـــکیل داده اســـت 

تین دارند. ال
این بنیاد با طیف وســـیعی از بنیادها، شرکت ها، سرمایه گذاران، دولت ها، نهاد های 
توسعه و سازمان های مردم نهاد همکاری می کند. دو شریک استراتژیک مهم این سازمان 

پک هستند. زارت توسعه بین المللی بریتانیا و صندوق توسعه بین الملل او و

کشورهای حوزه فعالیت بنیاد شل شکل 32-4. 
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موضوعات فعالیت- 1-3-11-1
بنیـــاد شـــل برای حـــل بزرگترین چالش های توســـعه در جهان در چهـــار حوزه اصلی 

فعالیت می کند:
دسترســـی به انرژی: ارتقاء دسترســـی به منابع ارزان و مطمئن انـــرژی به خصوص برای 	 

کم درآمد اقشار 
کاالها 	  یایی پایدار: سرعت بخشیدن به راه های پایدار برای حرکت اشخاص و  ایجاد پو

کشورهای در حال توسعه به سمت 
اشـــتغالزایی پایدار: حمایـــت از بنگاه های کوچک و متوســـط برای ایجاد اشـــتغال و 	 

رشد اقتصادی
رانه به منظور دســـت یابی به 	  کار نوآو ری ها و مدل های کســـب و  رش فناو انکیباتور: پرو

اثرات پایدار و مستمر

گزارش عملکرد بنیاد شل تا سال 1-15- 1-3-11-3
که تمرکز فعالیت های بنیاد شـــل بر روی توســـعه پایدار اقتصادی و اجتماعی  از آن رو 
یست محیطی  است، عملکرد این سازمان از طریق اندازه گیری تعداد ذینفعان و مزایای ز
یابی می شـــود. نمونه ای از مهمترین  و اجتماعـــی فعالیت های این بنیاد و شـــرکای آن ارز

یر نمایش داده شده است:]34[ نتایج فعالیت های این بنیاد در نمودارهای ز

کوچک و متوسط در سال های مختلف شکل 4-33. تعداد مشاغل ایجاد شده از طریق ایجاد بنگاه های 
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شکل 4-34. تعداد افراد با معیشت بهبود یافته در سال های مختلف

کربن در سال های مختلف کاهش  شکل 4-35. میزان 
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کودکان1- 1-3-15 انجمن ملی جلوگیری از خشونت علیه 
کمپیـــن خیریه برای حمایت از  کودکان یک  انجمن ملی جلوگیری از خشـــونت علیه 
یخچه تأســـیس این خیریه به ســـال 1881 و ســـفر یک تاجر  کودکان در بریتانیا اســـت. تار
یورک انجمن جلوگیری از  یورک بر می گردد. او در نیو انگلیســـی به نام  توماس اگنیو2 به نیو
گرفت و با بازگشت به شهر  یورک را دید و بسیار تحت تأثیر قرار  کودکان نیو خشونت علیه 
پول  پول در انگلستان در سال 1883 انجمن جلوگیری از خشونت علیه کودکان  لیور لیور
کردند تا  یج دیگر شهرهای انگلستان شروع به پیروی از این انجمن  کرد. به تدر را تأسیس 
کودکان لندن ایجاد شد. پنج  آنکه در ســـال 1884، انجمن جلوگیری از خشـــونت علیه 
کودکان، پارلمان بریتانیا  کمپین مبارزه با خشونت علیه  ســـال پس از ایجاد این انجمن و 
کودکان علیه ســـوء اســـتفاده و غفلت را در ســـال 1889  بـــرای اولین بار قانون حمایت از 
کودکان لندن به انجمن  کرد. در همین سال انجمن جلوگیری از خشونت علیه  یب  تصو
یا  یکتور ملـــی جلوگیـــری از خشـــونت علیه کودکان تغییر نـــام داد. در ســـال 1895 ملکه و
اولین حامی ســـلطنتی این انجمن شد. این خیریه به صورت منظم بازرسی می شود و هر 

گزارش ساالنه منتشر می کند.  سال یک 
کودک سازمان ملل است. کنوانسیون حقوق  ارزش های اصلی این انجمن همان 

فعالیت ها- 1-3-15-1
انجمن ملی جلوگیری از خشـــونت علیه کودکان به البی گری در دولت بر سر مسائل مربوط 
گاهی درباره مســـائل مربوط به  بـــه رفـــاه کودکان و ایجـــاد کمپین عمومی با هـــدف افزایش آ
حمایـــت از کـــودکان، می پردازد. ایـــن انجمن در کنار یـــک خط تلفن امداد کـــودکان، یک 
ره آنالین برای کودکان و جوانان ایجاد کرده است. این انجمن همچنین یک  یس مشاو سرو
ره و آمـــوزش حمایت از کودک برای ســـازمان هایی که با کـــودکان در ارتباط  یس مشـــاو ســـرو
هســـتند همچـــون مـــدارس راه اندازی کرده اســـت. هدف اســـتراتژیک ایـــن انجمن ایجاد 
امنیت بیشـــتر برای 5 میلیون کودک تا ســـال 2021 است. به منظور دستیابی به این هدف 

این خیریه با دیگر سازمان ها و سیاست گذاران در سراسر انگلستان همکاری می کند.

1. National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC)
2. Thomas Agnew
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کودکان و خانواده هایشان به قرار ذیل است: خدمات این سازمان برای 
کمک به پدران برای درمان رفتارهای خشونت آمیز	 
که همراه با والدین با مشکل ذهنی زندگی می کنند	  کودکانی  حمایت از 
که از آنان سوء استفاده جنسی شده است	  کودکانی  حمایت از 
کودکان	  بهبود رابطه میان مادران و 

رانـــه ایـــن انجمـــن در 42 مرکز  کـــودک و خانـــواده از خدمـــات نوآو  در ســـال 2015، 11554 
یـــه بیش از 400.000 کودک را  خدمـــات بهـــره برده اند و در بخش خدمات مدارس، این خیر

تحت پوشش قرار داده است.

کودکان   شکل 4-36. تصویری از سایت و خدمات انجمن ملی جلوگیری از خشونت علیه 

درآمدها و مخارج- 1-3-15-1
میزان درآمد این انجمن در ســـال 2015، 134.5 میلیون پوند )معادل 5,485 میلیارد 
کـــه 81% آن مربوط به بخشـــش، هدایـــا و وصیت نامـــه، 6% مربوط به  یـــال( بـــوده اســـت  ر
ری کمک، 0.9% آن حاصل از سرمایه گذاری،  یدادهای خیریه برای جمع آو فعالیت ها و رو

6.8% درآمد حاصل از انجام امور خیریه و حدود 5% متعلق به سایر درآمدها است.
میـــزان مخـــارج انجمـــن در ســـال 2015، 126.5 میلیـــون پوند)معـــادل 5,158 میلیـــارد 
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کودکان  شکل 4-37. انجمن ملی جلوگیری از خشونت علیه 

که 77% آن صرف امور خیریه، 0.5% صرف مدیریت و اداره انجمن  یال( بوده است  ر
کمک شده است.]35[ و 22.5% آن صرف ایجاد درآمد و جذب 
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معرفی قوانین و برنامه ها- 5-1
کمیســـیون امورخیریه در ســـال های اخیر دو برنامه استراتژیک برای توسعه وقف و امور 

که عبارتند از: کرده است  ین  خیریه تدو
کمیسیون در سال  های 2012- 2015	  یت  های استراتژی  اولو
کمیسیون برای سال  های 2018-2015	  یت   های استراتژی  اولو

یت های اســـتراتژیک کمیســـیون امور  در این برنامه ها به صورت مختصر در خصوص اولو
یـــه برای توســـعه وقف و امور خیریه در بریتانیا پرداخته شـــده اســـت و روش های الزم  خیر

یت های استراتژیک بیان شده است. برای اجرای هر یک از این اولو
کمیســـیون امور خیریه، پارلمـــان بریتانیا قانون خیریه  عالوه بر برنامه های اســـتراتژیک 
کننده آن  که این قانون در ادامه قانـــون خیریه 2006 و تثبیت  کرده اســـت  یب  2011 را تصو
ین شده اســـت و به عنوان مرجع قانون خیریه در بریتانیا است.  اســـت و در 19 بخش تدو

در ادامه در خصوص هر یک از این برنامه ها و قوانین توضیحاتی بیان شده است.

کمیسیون در سال  های 1-11- 1-15- 5-1-1 گذشته  اولویت  های استراتژی 
توسعه پیروی از قانون و پاسخگویی بخش خیریه	 

که درســـتی خیریه را تضمین  کمیســـیون راهکار مســـتحکمی  برای ثبت نام خیریه   ها دارد 
کمیســـیون      می کنـــد. خیریه   هـــا موظف انـــد نیازمندی  هـــای الزم را بـــه صورت شـــفاف به 

که مرتبط هستند. کرد  کمیسیون نیازمندی   هایی را بررسی خواهد  پاسخگو باشند و 



کشور بریتانیا 188  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

توسعه اتکا به خود در بخش	 
کمیسیون فرمت دسترسی   ها و راهنمایی   های خود را بهبود خواهد داد. کمیسیون استراتژی  های 
کند تا از حالتی که  که راهنمای الزم را برای بخش خیریه فراهم  شراکت خود را توسعه  خواهد داد 

کمیسیون اولین و تنها پایگاه برای تماس و مشاوره است خارج شود.
که خواهد داشت  بینی متفاوتی  کمک برنامه   های باز کمیســـیون مدیریت بخش را به 

ارتقا خواهد داد.
براساس قانون خیریه   های 2011 کمیسیون تالش خواهد کرد تا نیاز  هایی که معتمدین 

کند.]36[ کمیسیون نیاز دارند را برطرف  بیش  از حد به رضایت قانونی 

کمیسیون برای سال  های 1-15.1-12 - 5-1-1  اولویت   های استراتژی جاری 

 محافظت خیریه   ها از سوءاستفاده و سوءمدیریت- 5-1-1-1
اعتمـــاد به خیریه   ها باال اســـت، اما سوءاســـتفاده به هر شـــکل در تنها یـــک خیریه به 
اعتبار کل حوزه صدمه   می  رساند، چه سوءاستفاده عمدی باشد، یا ناشی از سوءمدیریت.
یکرد خود را نســـبت به رفع سوءاستفاده و سوءمدیریت  از ســـال 2013، کمیسیون رو
یت اســـتراتژیک برای  یـــت نمود  ه اســـت.   ایـــن   امر همچنان یـــک اولو در خیریه   هـــا را تقو
کمیسیون خواهد بود و جایی است که بیشتر منابعش برای تعامل نظارتی با خیریه   ها را 

مصرف   می  کند.
یر انجام   می  دهد: کار را به شکل ز کمیسیون اساساً   این   

که به 	  ز شده با استفاده از داده   های بهتر،  یسک به رو نظارت بر اساس یک چهارچوب ر
یسک و آن   هایی که  ترین ر کمیسیون امکان   می  دهد منابع خود را بر روی موارد دارای باال

کند. بیشتری تأثیر را بر روی اعتماد عمو  می    می  گذارند، متمرکز 
که نســـبت به رفتار  های نادرست انجام   می  دهد را 	  ســـرعت و اثربخشی رسیدگی   هایی 

بهبود بخشد، و قدرت   های نظارتی خود را به صورت محکم و شفاف اعمال   می  کند.
اتخاذ اقدا  م  های فعاالنه بیشـــتر نسبت به سوءاستفاده ی خیریه   ها، به شکلی که بر پایه 	 

یســـک   های سوءاســـتفاده در  اطالعـــات و درک بهتری از تهدید  های در حال تغییر، و ر
حوزه باشد.
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تعامل مؤثر با ســـایر ادارات نظارتی و دولتی، مشـــخصًا از طریق تبادل اطالعات بهتر در 	 
جهت تشـــخیص کاله برداری و پیوند  های   میان خیریه   هـــا و فعالیت   های مجرمانه، از 

یستی و افراطی. ر جمله  فعالیت های ترو
گسترشی بیشتر و بهتر.	  ز مشکالت از طریق هدایت   ها و فعالیت   های  پیشگیری از برو

 قادر ساختن معتمدین در اداره مؤثر خیریه   هایشان- 5-1-1-1
حدود یـــک   میلیون معتمد خیریه وجود دارد، بیشـــتر آن   ها داوطلبان بدون دســـتمزد، 

گاهی اوقات با دانش محدود نسبت به   این  که معتمد بودن مستلزم چیست، هستند.
یت اســـتراتژیک است،   این یک بخش اساســـی از نقش نظارتی کمیســـیون و یک اولو
که معتمدین را قادر به اداره مؤثر خیریه   هایشان بسازد، تا استفاده مؤثر از منابع خیریه را به 

کثر برساند. حدا
ره اختصاصی یک  که دیگر نمی  تواند مشاو کمیسیون به   این   معنی است  شرایط مالی 
که زمانی قادر بوده، بدهـــد. با   این   وجود، بـــا دادن اطالعات و ابزار  بـــه یک، در انـــداز  ه ای 

مورد نیاز آن  ها، و استفاده از روش   های جدید، به پشتیبانی معتمدین ادامه   می  دهد.
یر انجام   می  دهد: کار را به صورت ز کمیسیون اساساً   این   

ســـاده تر و مؤثرتـــر نمـــودن همـــکاری معتمدین بـــا کمیســـیون ، هنگامی که بـــه مجوز یا 	 
یس   های دیجیتال بیشتر و بهتر کمک   های دیگر نیاز داشته باشند، از طریق سرو

ره نظارتی واضح، در دســـترس، و متمرکز برای روشـــن نمـــودن معتمدین که 	  ارائه مشـــاو
برای پیروی از شیوه   های قانونی و نظارتی چه کار باید بکنند

ری و صحیح باشـــد، بـــرای دادن مجوز به 	  اســـتفاده از قدرت   هایـــش، هـــر جا که ضـــرو
یج استفاده ی مؤثر از منابعشان خیریه   ها برای ترو

یـــش بـــا اشـــخاص ثالـــت، همچـــون ســـرمایه گذاران خیریه، 	  کثـــر رســـاندن همکار حدا
کمک به بهبود اثربخشی معتمدین]36[ ین حرفه ای و صنف   ها برای  ر مشاو

تشویق به شفافیت و پاسخگویی بیشتر برای خیریه   ها- 5-1-1-3
کمیســـیون   می  داند  خیریه   ها نباید هیچ وقت حمایت عمو  می  را فرض مســـلم بدانند. 
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یی بـــرای اعتماد و اطمینـــان   عمو  می  حیاتی اســـت. دفتر ثبت  که شـــفافیت و پاســـخگو
که یک خیریه واقعًا برای یک هدف خیریه  خیریه   های کمیسیون این   اطمینان   را   می  دهد 
که اغلب در تصمیم  های حمایت  بر پا شـــده، و اطالعاتی درباره خیریه   ها فراهـــم   می  کند 

مالی نقش دارد.
اتخـــاذ تصمیم  های صحیـــح قانونی که یکپارچگی دفتر ثبـــت را حفاظت کند، و ارائه 
یت استراتژیک است. ز، و دقیق درباره خیریه   ها به عموم همچنان یک اولو اطالعات به رو

یر انجام   می  دهد: کار را به صورت ز کمیسیون اساساً   این   
معرفی یک فرایند ثبت درخواست بهبودیافته	 
اســـتفاده از اطالعات مشـــترک برای متقاعد نمودن خودش از شایســـتگی قانونی افراد 	 

برای نقش معتمدین خیریه   ها
پیگیری بیشتر تعهدات داده شده، از طریق نظارت و رسیدگی پس از ثبت نام	 
رشکست 	  ســـرعت بیشـــتر در حذف خیریه   هایی که فعالیت شـــان متوقف   می  شـــود، و

  می  گردند، یا   این  که تصمیم بگیرد دیگر خیریه نیستند، یا نبوده اند.

 عمل به صورت یک نظارت گر مؤثر و تخصصی با بودجه پایدار- 5-1-1-1
که  خیریه   های خوب مدیریت شده استحقاق یک نظارت گر مؤثر و یکپارچه را دارند، 
بـــرای تخصص و قضاوت خود شناخته شـــده باشـــد، و توســـط یـــک مدل بودجـــه پایدار 

پشتیبانی شود.
کمیســـیون، ارائه ســـود  های حاصل از برنامـــه تحول خود و  یت اســـتراتژیک جدید  اولو

کاهش وابستگی به بودجه مالیاتی است.
یر انجام   می  دهد: کار را به صورت ز کمیسیون اساساً   این   

یافت 	  گزینه   های درآمد جایگزین، شامل در ره درباره طرح   های پیشـــنهادی برای  مشـــاو
یک مبلغ ساالنه از خیریه   های ثبت شده

سرمایه گذاری بودجه   های اضافی داده شده به کمیسیون توسط خزانه در سال 2014 در 	 
کاری و فرایند  های کســـب وکار، بـــرای کاهش پیچیدگی و دســـتیابی به  اصـــالح مدل 
تر، و همچنین ســـرمایه گذاری در برنامه   های دیجیتال جدید ، برای آســـان تر  کارایی باال

کمیسیون برای معتمد  ها و سایرین نمودن ارتباط با 
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یکردمان نســـبت به  اســـتراتژی کمیســـیون به خیریه   هـــا و عموم اطمینـــان     می  دهد که در رو
سوءاســـتفاده و سوءمدیریت محکم خواهد بود. کمیسیون اعتقاد دارد که با انجام   این   کار 
اعتماد و اطمینان   عمو  می  در مدیریت خیریه   ها توسط معتمدین آن   ها را افزایش   می  دهد.
کمیســـیون به عنوان یک نظارت گر محکم،  کمیســـیون همچنین پایداری  اســـتراتژی 

یسک را تضمین   می  کند.]36[ فعال، متناسب، و مبتنی بر ر

قانون خیریه 1-11- 5-1-3
که این قانون در ادامه قانون  کرده اســـت  یب  پارلمـــان بریتانیا قانون خیریه 2011 را تصو
ین شده است و به عنوان مرجع  کننده آن است و در 19 بخش تدو خیریه 2006 و تثبیت 

قانون خیریه در بریتانیا است. 19 بخش اصلی این قانون عبارتند از:
معنا و مفهوم خیریه و نیات خیرخواهانه	 
کمیسیون امور خیریه و نگهبانان رسمی خیریه	 
خیریه های معاف و تنظیم کنندگان اصولی	 
ثبت نام و نام موسسات خیریه	 
قدرت اطالعات	 
کمیسیون و دادگاه	  همیاری و نظارت خیریه ها توسط 
زمین های خیریه	 
گزارشات، حساب ها و بازده موسسات خیریه	 
تراست های خیریه، تراستی و حسابرسان	 
شرکت های خیرخواهانه	 
شرکت های خیرخواهانه ثبت شده	 
تراست های خیریه ثبت شده	 
خیریه های ثبت نشده 	 
یژه	  تراست های و
موسسات خیریه محلی	 
ادغام موسسات خیریه	 
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دادگاه	 
سایر موارد و قوانین مکمل	 
مقررات نهایی	 

گزارش بیان  که به تفصیل در پیوست  هر یک از این 19 بخش قسمت های مختلفی دارد 
شده است.
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کبیر و ایرلند  بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیا بانام رسمی پادشاهی متحد بریتانیای 
یای شمال از شبه جزیره  پا واقع شده است و توسط در شمالی، در سواحل شمال غربی ارو

کانال مانش از فرانسه جدا می گردد. اسکاندیناوی و هلند، و توسط 
کشـــور از دو جزیره اصلی تشکیل شـــده اســـت؛ جزیره اصلی و بزرگ تر »بریتانیای  این 
کبیر« نامیده می شود و شامل اسکاتلند، ولز و انگلستان است و جزیره دیگر جزیره ایرلند 
یای ایرلند از بریتانیای کبیر جدا می شـــود و شامل ایرلند شمالی )در  اســـت که توســـط در
شـــمال( و جمهوری ایرلند )در جنوب( می باشد. جمهوری ایرلند )ایرلند جنوبی( یک 
پاست و بخشی از کشور بریتانیا محسوب نمی شود.  کشور مستقل و عضوی از اتحادیه ارو

کشور شهر لندن می باشد. پایتخت این 
که  کشورهایی بود  کشور بریتانیا از جمله  ژه،  کشور مورد مطالعه در این پرو در بین 30 
بهترین ساختارها و تشکیالت را در کشور خود در خصوص وقف و امور خیریه پایه گذاری 
گذاشته  گام  که نیاز به فعالیت و نظارت بوده،  کشور در تمامی بخش ها  کرده است. این 
و نهـــادی را برای رســـیدگی به امور آن تشـــکیل داده اســـت. نه تنها در بخـــش وقف و امور 

کشور نیز این انسجام و دقت مشاهده می شود. خیریه بلکه در دیگر بخش های 
حکومت بریتانیا ســـلطنت مشـــروطه و بدون قانون اساســـی مکتوب اســـت. مجلس 
اعیـــان متشـــکل از بیـــش از 20 لرد اســـتیناف )اعضای غیر موروثی(، بیـــش از 370 عضو 

کلیسای بریتانیا می باشد. مادام العمر، 2 اسقف اعظم و 24 اسقف 
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بریتانیـــا بـــا دارا بـــودن نظام و مکانیزمی شـــفاف و جامـــع در ارائه اطالعـــات مربوط به 
که  کشـــورهای مختلف سرآمد می باشد. همانطور  موسســـات و بنیادهای خیریه در بین 
در جدول نیز مشخص است تا انتهای سپتامبر 2015 165290 موسسه خیریه در انگلیس 
که بالغ بر 70 میلیارد پوند به صورت ساالنه درآمد داشته اند و طبقه بندی  ثبت شـــده اند 

درآمد سالیانه در جدول نشان داده شده است.

طبقه بندی درآمد  سالیانه
تعداد 

خیریه   ها
%

درآمد سالیانه 
میلیارد £

%

066.83840.40.2230.3 تا 10.000 £

10.00156.61534.31.9942.8 تا 100.000 £

100.00121.58313.14.7656.8 تا 500.000 £

500.0018.6585.213.04218.6 تا 5.000.000 £

2.1101.350.04271.4بیشتر از 5.000.000 £

155.80494.370.066100مجموع

9.4865.700نا مشخص

165.29010070.066100مجموع کل

گردیده اســـت   در خصوص وقف و امور خیریه در بریتانیا بخش های مختلفی ایجاد 
کشـــور در این حوزه،  و در حـــال خدمت رســـانی می باشـــد. یکـــی از نهادهای اصلـــی این 
که وظیفه نظارت بر خیریه   های  کمیســـیون امور خیریه،  کمیســـیون امور خیریه می باشد. 
که توسط پارلمان  یر است  ز انگلستان و ولز را بر عهده دارد، یک ساختمان مستقل فاقد و
زرا را خواهد  کابینه و رت کمیسیون حمایت  گردد. در صورت ضرو یب می  بودجه آن تصو
داشـــت ولـــی همچنان باید به طور مســـتقیم به پارلمـــان برای نحوه عملکـــرد و همچنین 

مصرف بودجه پاسخگو باشد.
کمیسیون به کمک منابعی که در اختیار دارد معتقد است که   می  تواند اهداف قانونی 
کمک بـــه معتمدین  یج رعایـــت قانون، با  خـــود را بـــه بهترین شـــکل از طریق تمرکز بـــر ترو
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خیریه   هـــا در ارتباط با تعهدات قانونی شـــان، با افزایش ســـخت گیری   هایی که خیریه   ها را 
یـــه تحت قانون خیریه  نســـبت به آن   ها مســـئول   می  داند و بـــا اطمینان   از تأیید مفهوم خیر
رده کند. همچنین این   بهترین راه برای کمیسیون است که اعتماد عمو  می  و اطمینان    برآو
کمک به خیریه ها در تمام اشـــکال را  یج داده، و به   این   وســـیله  نســـبت به خیریه   ها را ترو

گسترش دهد.
که در خصـــوص بریتانیا حائز اهمیت اســـت وجود نهادهـــای متنوعی برای  نکتـــه ای 
که به منظور انجام هر یک از وظایف از قبیل  فعالیت های مختلف است. به این ترتیب 
نظـــارت، ثبت، نظارت فنی، نظارت بر افزایش ســـرمایه و .... نهادی به صورت مســـتقل 

که در ادامه برخی از این نهادها به اختصار بیان می گردد. کند  فعالیت می 
بـــر طبق قانون خیریه ها مصوبه ســـال 2011 نگهبان خیریه هـــا در نقش متولی خیریه ها 
عمل می کنند. دارایی خیریه ها باید به آن ها واگذار شـــود و خیریه ها از هرگونه مدیریت بر 
کمیسیون  یر نظر  اموال خود منع شده اند. نگهبان رسمی خیریه ها به عنوان یک شرکت ز
امورخیریه جهت حفظ و نگهداری زمین از جانب خیریه  های فاقد شـــخصیت حقوقی، 

تشکیل شده است.
کمیســـیون ثبت یا نظارت نمی شـــود و  در بریتانیـــا مجموعـــه ای از خیریه ها به وســـیله 
که آن را  سیستم و سازمان نظارتی متفاوتی )مثاًل دپارتمان های تخصصی مربوطه( دارند 
که به خیریه ای معاف معروف هستند. ناظران اصولی  اصطالحًا ناظران اصولی می نامند 
کنســـول تأمین ســـرمایه تحصیـــالت عالی انگلســـتان،  خیریه هـــای معـــاف در بریتانیـــا، 
ری و مهـــارت، دپارتمان فرهنگ، رســـانه و  کســـب وکار، نوآو دپارتمـــان آمـــوزش، دپارتمان 

یست، غذا و مسائل محلی می باشد. رزش، دپارتمان محیط ز و
کمک های مالی خیریه هیئت اســـتانداردهای افزایش سرمایه در  ری  در حوزه جمع آو
بریتانیا فعالیت می نماید. هیئت استانداردهای افزایش سرمایه یک سازمان غیرانتفاعی 
ری کمک هـــای  مالی خیریه ها از ســـال 2007  و یـــک تنظیم گـــر )ناظر( مســـتقل بر جمـــع آو
کمک مالی در  ری  اســـت. این ســـازمان به عنوان یک طـــرح خود-نظارتی فرآیند جمـــع آو
یت این ســـازمان درآیند.  خیریه ها ایجاد شـــد و خیریه ها با اختیار خود می توانند به عضو
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ترین ســـطح اســـتانداردها و حفظ شـــفافیت و  اعضای این ســـازمان متعهد به رعایت باال
ری کمک مالی می شـــوند. این ســـازمان از خیریه ها  مســـئولیت پذیری در فرآینـــد جمـــع آو
کمک می کند و همچنین شـــکایات  حمایـــت و بـــه آنان در خصـــوص انطباق با قوانیـــن 
کمک مالـــی خیریه هـــا را مانیتور و مســـائل مربـــوط به این موضـــوع را حل  بـــاره جـــذب  در
می کند. یکی دیگر از مسئولیت های مهم این سازمان اطمینان بخشی به جامعه مبنی بر 
قابل اعتماد بودن خیریه های عضو ســـازمان در خصوص مسائل مالی است. خیریه هایی 
یت این ســـازمان در می آینـــد و تعهدات مربوطـــه را می پذیرنـــد از لوگوی این  کـــه بـــه عضو
کـــه در واقع نوعی عالمـــت اســـتاندارد بـــرای آن خیریه تلقی  ســـازمان اســـتفاده می کننـــد 

می شود.
که در حـــوزه مالـــی در بریتانیا فعالیـــت می کند انجمن نظارتـــی افزایش  نهـــاد دیگـــری 
سرمایه عمومی است. انجمن نظارتی افزایش سرمایه عمومی یک بدنه عضوگیری خیریه 
محـــور همـــراه با همکاری نظارتـــی برای همه گونه های افزایش ســـرمایه رودررو می باشـــد. 
کمک به خیریه ها از طریق  افزایش ســـرمایه رودررو یک درخواست شـــخصی برای تنظیم 
کمیسیون و  بدهی مستقیم است.این انجمن دارای یک نقش دوگانه به عنوان پلی مابین 
یـــه )محافظـــت از اســـتانداردهای حرفـــه ای و اطمینـــان از تخصیص  فعالیت هـــای خیر

عادالنه افزایش سرمایه( می باشد. 
که  یابـــی فعالیت می نمایند  در بریتانیـــا نهادهایی با عنـــوان نهادهای تبلیغات و بازار
که از نام این نهادها مشخص است این نهادها از روش های مختلفی از جمله  همان طور 

رسانه ها به انجام تبلیغات و معرفی امور خیریه به عموم می پردازند.
یابی در بریتانیا مرجع استاندارد های تبلیغاتی  یکی از نهادهای فعال در تبلیغات و بازار
است. مرجع اســـتاندارد های تبلیغاتی عبارت اســـت از تنظیم کننده مستقل تبلیغات از 
کمیته تبلیغات  که توسط  کدهای تبلیغاتی را  طریق تمام رسانه ها در  بریتانیا. این مرجع 
نوشـــته می شـــود به کار می برد. کار این مرجع این است که به شکایات مربوط به تبلیغات 
رســـیدگی کند و همچنین تبلیغات را از نظر اینکه مضر نباشـــند کنترل نماید. هدف این 
که هر  کند و آرزوی این مرجع این است  مرجع عبارت است از اینکه تبلیغات را مسئوالنه 
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که یک تبلیغ مسئوالنه و مفید داشته باشد. خیریه ها نیز به عنوان یک بخش از  انگلیسی 
اجتماع در صورت نیاز به انجام تبلیغات تحت نظارت این نهاد می باشند.

یابی مســـتقیم اســـت.  یابی در بریتانیا کمیســـیون بازار نهـــاد بعدی در تبلیغات و بازار
یابی مســـتقیم را نظارت  کدهـــای بازار کـــه  یابی مســـتقیم بدنه ای اســـت  کمیســـیون بازار
یابی مستقیم  بران و شـــاغالن بازار کار یافت کنندگان،  که محافظت مؤثری را از در می کند 
ترین  کمپانی ها باال کمیسیون عبارت است از اطمینان از اینکه  رد. هدف این  به عمل آو
کار می برند  استاندارد های یکپارچگی و تجارت را در قبال مشتریانشان و بین یکدیگر به 
یر ذره بین بردن مسائل و موضوعات مربوط به  کار را با بررسی شکایات، ز کمیسیون این  و 
یابی مستقیم و فراهم کردن راهنمایی برای مشتریان انجام می دهد. هر فردی می تواند  بازار
به صورت رایگان شکایت خود را برای این کمیسیون مطرح کند و کمیسیون نتایج بررسی 
را روی وب ســـایت خـــود بـــه طـــور منظم قـــرار خواهد داد. کمیســـیون متعهد اســـت تمام 
کار قرار دهد و حداقل درصد رضایت  ز کاری در دســـتور  شـــکایات را حداکثر ظرف دو رو
65 درصد را کسب نماید. هدف اصلی کمیسیون عبارت است از محافظت از مشتریان 
گســـترده بین  که روابط تجاری در این صنعت  و اطمینان بخشـــی به آن ها از این موضوع 

مشتریان و مصرف کنندگان و صاحبان صنعت عادالنه است.
کام  کام می باشـــد. آف  یابـــی در بریتانیـــا آف  نهـــاد بعـــدی در حـــوزه تبلیغـــات و بازار
تنظیم کننـــده ارتباطات در بریتانیا اســـت. این مجموعه تنظیم کننـــده ی ارتباطات برای 
یس های پستی به اضافه  ر، موبایل، سرو یزیون، بخش های رادیو، خطوط ارتباطی راه دو تلو
امواج روی ســـایر دستگاه های بی سیم می باشـــد. این مجموعه اطمینان حاصل می کند 
یافـــت می کننـــد و از آفات و  کـــه مـــردم در سراســـر بریتانیـــا بهترین خدمـــات ارتباطی را در
کام مجموعه قوانینی برای انتشار بر روی  مضرات این ارتباطات محافظت می شوند. آف 

خطوط برای محافظت از بینندگان و شنوندگان دارد.
یکـــی از نهادهـــای فعال در حوزه امور خیریه در بریتانیا  اکشـــن فراد اســـت. این نهاد، 
کاله برداری و جرم های مالی از طریق  مرجـــع متمرکز برای تماس برای اطالعات درباره ی 
گر یک خیریه یا فردی از عموم مردم از کاله برداری یک خیریه یا قربانی  اینترنت می باشد. ا
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گزارش دهد. آن ها همچنین می توانند به پلیس محلی،  گاه باشد، باید آن را  یک خیریه آ
کنند.  یس اســـتانداردهای تجارت محلی یا تنظیم کننده خیریه اطالع رسانی  مرجع ســـرو
یافت  کیان یک کد پیگیری در وقتی یک کاله برداری به این نهاد اطالع داده می شـــود شـــا
که توســـط  می کنند و موضوع آن ها به اداره ملی بازرســـی کاله برداری ارجاع داده می شـــود 
پلیس لندن اداره می شـــود. سایت این مجموعه همچنین قابلیت شرح انواع مختلفی از 
کاله بـــرداری به ترتیب حروف الفبا را دارا می باشـــد و پیشـــنهادات بـــرای جلوگیری از این 
اعمـــال را ارائـــه می دهد. این مجموعه به صورت نزدیک با شـــرکایش در دولت و خدمات 

کند. یافت می کند را بررسی  که در کاله برداری  گزارشات  پلیس همکاری می کند تا 
نهـــاد مهم دیگر در بخش امور خیریه در بریتانیا خانه ثبت شـــرکت ها می باشـــد. خانه 
که شرکت  ها به  ثبت شرکت  ها، شرکت  های محدود را ثبت و منحل     می کند، اطالعاتی 
کننـــد را ثبت     می کنـــد و   این   اطالعـــات را در دســـترس عموم  صـــورت قانونـــی بایـــد تهیه  
می گذارد. بیش از 3   میلیون شرکت محدود  در بریتانیا ثبت شده  است و  500,000  شرکت 
کارمنـــد در دفاتر خود در  جدید در هر ســـال ثبت   می  شـــود. ایـــن مجموعه نزدیک بـــه 1000 
کاردیف و ادارات خود در ادینبورگ،بلفارســـت و لندن دارد.ثبت شرکت ها در انگلیس و 
کاردیف انجام می گیرد درحالی که برای اســـکاتلند و ایرلند شـــمالی در ادینبورگ و  ولز در 
که مالقات  بلفارســـت صورت می پذیرد. دفتر لنـــدن نیز تنها خدماتی را برای مشـــتریانی 

می کنند ارائه می دهد.
زراســـت  گانه غیر و گمرکی، یک دپارتمان از دپارتمان های 22  عایـــدی ملکه و حقوق 
ری مالیات هـــا، پرداخت برخی از انواع حمایت هـــای دولتی و اجرای  که مســـئول جمع آو
ســـایر ســـازوکارهای تنظیمی مانند حداقل دســـتمزد ملی اســـت. این دپارتمـــان از ادغام 
یخ  که در تار کاالهـــای داخلی«  بخـــش »درآمد داخلـــی و گمرک اعلیحضرت« و »مالیات 
گرفته اســـت. ایـــن دپارتمان مســـئول مدیریت و  گرفت، شـــکل  یـــل 2005 صـــورت  ر 18 آو
ری مالیات های مســـتقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات شرکتی، مالیات های  جمع آو
ســـرمایه شامل مالیات بر سود ســـرمایه و مالیات بر ارث، مالیات های غیرمستقیم شامل 
یســـت محیطی ماننـــد مالیات  مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده، مالیات بـــر زمیـــن، و مالیات ز
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تغییرات آب وهوا، می باشد. 
آژانس مسکن و انجمن ها کمک می کند تا انجمن های موفقی ایجاد شوند. همچنین 
بـــر ارائه کنندگان خانه های اجتماعـــی نیز نظارت می کند. این نهـــاد به صورت محلی در 
یت هایشان یاری رساند.  کار می کند تا آن ها را برای رسیدن به اولو انجمن های شخصی 
این مجموعه به صورت عمده بر روی ســـاختن خانه   های جدید سرمایه گذاری می کند، 
کار و ســـایر تســـهیالت موردنیـــاز جوامع در  ولـــی همچنین به ســـاخت فضای مناســـب 
که   تأمین سرمایه می کند  کشور مشغول است. خانه   هایی  شـــهر   ها و روستا   های مختلف 
خانه   های قابل استطاعت برای اجاره و فروش بر اساس ارزش بازار هستند. همچنین به 
کسب وکارهای حمایتی به وجود آمده  که به واسطه ایجاد مشاغل و  افزایش رشـــد محلی 
که به سازندگان خانه و  کمک     می کند. آژانس مالک   زمین های عمو  می  می باشد،  اســـت 
که آژانس بـــرای غلبه بـــر موانع برای  ســـایرین می فروشـــد.   این   یکـــی از روش  هایی اســـت 
توســـعه و افزایش ســـرعت ساخت خانه توســـط ســـازندگان انجام می دهد. همچنین به 
کار در جهـــت حمایـــت از  تنظیـــم ارائه کننـــدگان خانه هـــای اجتماعـــی می پـــردازد .ایـــن 
دارایی های خانه های اجتماعی و اطمینان از اینکه این خانه ها برای دسترسی به عموم 
کشور  باقی می مانند انجام می شـــود. نزدیک به 900 نفر در ادارات این مجموعه در سراسر 

فعالیت می کنند.
کمیســـیون اطالعات نیـــز در بخش امور خیریه بریتانیـــا فعالیت می نماید. نقش  دفتر 
این دفتر عبارت اســـت از نگهداری اطالعات صحیـــح موردتوجه عموم. این دفتر مرجع 
مســـتقل بریتانیا برای ، ارتقای صداقت توأم با محرمانگی اطالعات برای عموم است. به 
ردن اطالعات صحیح و محافظت از آن ها مطابق قانون در طیف وظایف این  دســـت آو

کمیسیون است.
گری در بخش وقف و امور خیریه در بریتانیا نیز نهادهایی فعالیت  در بخش تســـهیل 
که دیتابیســـی از  کمیســـیون امور خیریه اســـت  کـــه یکی از ایـــن نهادها همان  می نماینـــد 
تمامـــی خیریه هـــای فعـــال در بریتانیا و میزان درآمدهـــا و هزینه هـــا و .... آن ها در معرض 

بازدید عموم می گذارد. 
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که به  بخـــش دیگر فعال در بخش امـــور خیریه در بریتانیا، چترهای حمایتی هســـتند 
ارائه خدمات به مؤسسات خیریه می پردازند. این چترهای حمایتی به این ترتیب فعالیت 
که هر یـــک مجموعه ای از موسســـات خیریه را تحت پوشـــش خود قـــرار داده و  می کننـــد 

مجموعه ای از خدمات را به این موسسات ارائه می کنند. 
انجمن ملی ســـازمان های داوطلبانه یکی از این چترهای حمایتی اســـت.  انجمن از 
یان  یو که میراثی از ادوارد و ســـال 1919 به عنوان یک انجمن ملی برای خدمات اجتماعی 
کار نمـــود. از آن زمان انجمـــن در تالش بوده اســـت که از بخـــش داوطلبی  بـــود شـــروع بـــه 

کره نماید. کند و در امور اجتماعی جامعه با دولت نیز مذا حمایت 
انجمن مدیران ارشـــد ســـازمان های داوطلبی بزرگ ترین و مؤثرترین شبکه بریتانیا برای 
که این  امـــور خیریه و رهبران تشـــکیالت اجتماعی می باشـــد. در حدود 30 ســـال اســـت 
انجمن از اعضای خود در سرتاسر بریتانیا، رهبران گروه های کوچک اجتماعی و نهادهای 
غیرانتفاعی حمایت می کند. رهبران این انجمن در ســـازمان های خود به ایجاد تغییرات 
بســـیار عمیقـــی می پردازنـــد و انجمـــن به آن ها در راســـتای رســـیدن به اهدافشـــان کمک 
می کند. انجمن به اعضای خود راه های اجرایی مختلفی را برای دستیابی به فرصت های 
توسعه بخش برای آن ها پیشنهاد می کند. این پیشنهادات شامل کمک هایی در راستای 
کسب وکار  یت  کمک به تقو ره قراردادی و راه حل هایی برای  آموزش و شبکه سازی، مشاو
خـــود و همچنیـــن خدمـــات حرفـــه ای تخفیف دار به وســـیله شـــرکای انجمن می باشـــد. 
یت در انجمن برای خیریه ها، مدیران اجرایی تشـــکیالت اجتماعی، مدیران ارشـــد  عضو

بلندپرواز و استادان دانشگاه آزاد می باشد.
یتـــی خیریه ملی  کـــه در بریتانیا فعالیت می کند ســـازمان عضو چتـــر حمایتی دیگری 
اســـت. این ســـازمان یک آوای ملی برای فعالیت های اجتماعی منطقه ای می باشد. این 
که  یرساخت های بخش داوطلبانه )افرادی  یتی خیریه برای ز سازمان یک ســـازمان عضو
کنند( اســـت. این  گروه های اجتماعی را ایجاد  که خیریه ها و  کمک می کنند  به دیگران  

گروه های محلی بریتانیا می باشد. سازمان بزرگ ترین شبکه منطقه ای برای خیریه ها و 
که به  کشـــور بریتانیا، مؤسســـات خیریه و نهادهایی هســـتند  بخـــش بعـــدی فعال در 
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کـــه برخی از این  خدمات دهـــی بـــه مـــردم نیازمند و حل مشـــکالتی از جامعـــه می پردازند 
ید، انجمن ملی جلوگیری از خشـــونت علیه کودکان،  موسســـات عبارتند از بنیاد ثبت لو

پژوهشگاه سرطان بریتانیا، سازمان صلیب سرخ بریتانیا و بنیاد شل. 
کشور بریتانیا نشان داده شده است. در ادامه نگاشت نهادی وقف و امور خیریه 

یت  های استراتژی  کمیســـیون امورخیریه در ســـال های اخیر دو برنامه اســـتراتژیک اولو
یت   های اســـتراتژی کمیسیون برای سال  های  کمیســـیون در ســـال  های 2012. 2015 و اولو
کرده است. در این برنامه ها به صورت  ین  2015.2018 برای توسعه وقف و امور خیریه تدو
یت های اســـتراتژیک کمیســـیون امور خیریه برای توسعه وقف و  مختصر در خصوص اولو
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یـــه در بریتانیا پرداخته شـــده اســـت و روش های الزم برای اجـــرای هر یک از این  امـــور خیر
یت های اســـتراتژیک اخیر کمیسیون امور  یت های اســـتراتژیک بیان شـــده است. اولو اولو
یـــه در این حوزه محافظت خیریه   ها از سوءاســـتفاده و ســـوءمدیریت، قادر ســـاختن  خیر
یی بیشـــتر برای  یق به شـــفافیت و پاســـخگو معتمدین در اداره مؤثر خیریه   هایشـــان، تشـــو

خیریه   ها، عمل به صورت یک نظارت گر مؤثر و تخصصی با بودجه پایدار است.
کمیســـیون امور خیریه، پارلمـــان بریتانیا قانون خیریه  عالوه بر برنامه های اســـتراتژیک 
کننده آن  که این قانون در ادامه قانـــون خیریه 2006 و تثبیت  کرده اســـت  یب  2011 را تصو
ین شده اســـت و به عنوان مرجع قانون خیریه در بریتانیا است.  اســـت و در 19 بخش تدو
کمیسیون امور  مهمترین بخش های این قانون معنا و مفهوم خیریه و نیات خیرخواهانه، 
خیریه و نگهبانان رسمی خیریه، خیریه های معاف و تنظیم کنندگان اصولی، ثبت نام و 

نام موسسات خیریه است. 
گردش  کلی با توجه به اینکه در بریتانیا موسســـات خیریه فراوانی با حجم  بـــه صورت 
کامال سیســـتماتیک در حال فعالیت هســـتند لذا می توان از  مالی بســـیار باال به صورت 
کشـــور جهـــت بهبود فعالیت های داخلی اســـتفاده نمود. در  مکانیزم های موجود در این 
کالن  کلیه فعالیت های  کمیســـیون امور خیریه به عنوان نهادی باالدست  کشـــور بریتانیا 
کالن بر آن ها  مرتبط با وقف و امور خیریه از قبیل انجام فرایند ثبت موسســـات و نظارت 
را مطابق با قانون خیریه 2011 برعهده دارد. همچنین این کمیسیون به عنوان مرجع قانونی 
موظف است به صورت کامال شفاف اطالعات مختلفی از موسسات را در اختیار عموم 
کامل با قابلیت  گسترده، شفاف و  که برای این منظور یک مرکز اطالعاتی  مردم قرار دهد 
که در خصـــوص فعالیت های  رده اســـت.  نکتـــه ی مهمی  جســـتجو پیشـــرفته را فراهم آو
کمیسیون  خیرخواهانه در بریتانیا حائز اهمیت اســـت مجموعه ای از خیریه ها به وســـیله 
ثبت یا نظارت نمی شود و سیستم و سازمان نظارتی متفاوتی )به طور مثال دپارتمان های 
کـــه به خیریه ای  کـــه آن را اصطالحًا ناظـــران اصولی می نامند  تخصصـــی مربوطـــه( دارند 
که وظیفه آن بر  کالن بر تمامی موسسات خیریه  معاف معروف هســـتند. عالوه بر نظارت 
کمیســـیون امور خیریه اســـت وجود نهادهای متنوعی برای فعالیت های مختلف  عهده 
که به منظور انجام هر یک از وظایف از قبیل نظارت، ثبت، نظارت  است. به این ترتیب 
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فنـــی، نظـــارت بـــر افزایـــش ســـرمایه و .... نهادی بـــه صورت مســـتقل فعالیـــت می کند و 
کـــه انجام می دهند  موسســـات موظف هســـتند به این نهادهـــا در خصوص نوع فعالیتی 

پاسخ گو باشند. 
گرفته می شود، با توجه به  یژه در نظر  که در انگلیس به صورت خاص و و نکته دیگری 
یـــه در بریتانیا و نیاز این موسســـات به مجموعـــه متنوعی از  حجـــم باالی موسســـات خیر
خدمات بخشی در حوزه امور خیریه در بریتانیا با عنوان چترهای حمایتی فعال است که 
این چترهای حمایتی هر یک مجموعه ای از موسســـات خیریه را تحت پوشـــش خود قرار 
داده و مجموعـــه ای از خدمات را به این موسســـات ارائه می کنند و این امر به موسســـات 
کمک شایانی می کند. کلی تجربه و دانشی در این خصوص ندارند  که به صورت  خیریه  
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 1111: اساسنامه مؤسسات خیریه 1پیوست -8

 1122ها  اساسنامه خیریه
 12فصل 

دسامبر  31ها ) ها و دیگر قوانین مربوط به آن خیریه 3991ای برای ثبت الیحه  اساسنامه
1133.) 

این اساسنامه توسط علیاحضرت ملکه و با پیشنهاد و موافقت نجبای مذهبی و غیرمذهبی و 
 شرح زیر ایجاد شد: عموم مردم در مجلس وقت به

 2بخش 
 "هدف خیرخواهانه"و  "خیریه"معنی 

 2فصل 
 کلیات
 خیریه

 "خیریه". معنی 3
 ای است که ( برای اهداف انگلستان و ولز، خیریه به معنی موسسه3)

 ( فقط برای اهداف خیرخواهانه ایجاد شده باشد، و)الف
 )ب( اختیارات خیریه تحت کنترل دادگاه عالی باشد.

رود، چنانچه تعریف  گذاری به کار نمی ( برای اهداف قانون3ف خیریه در زیر بخش ). تعری1
 ی این قانون یا هر قانون دیگری برای آن اهداف به کار رود. واسطه متفاوتی از این اصطالح به
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 هدف خیرخواهانه
 "هدف خیرخواهانه"معنی    1
 ی است که هدف خیرخواهانه هدف"برای اهداف قانون انگلستان و ولز،   (3)

 گیرد، و قرار می 1(3در بخش )الف( 
 رجوع شود( 1به بخش )رود  برای منفعت عمومی به کار میب( 

 هرگونه ارجاع در هر قانون یا سند )تحت عنوان هرگونه اصطالحی(، (1)

 )الف( برای اهداف خیرخواهانه، یا                  

و ولز اهداف هایی که طبق قانون خیریه در انگلستان  برای سازمان ( ب)
 ای دارند خیرخواهانه

 ( خوانده شود.3باید بر اساس زیربخش )
 رود. ( در جایی که زمینه دیگری نیاز است به کار نمی1زیربخش ) (1)

این بخش  1که تدارکات الزم را برای فصل )( است 33این بخش مشروط به بخش ) (1)
 کند(. فراهم می

 توصیف اهداف  3
 که در یکی از توصیفات هدف زیر باشدگیرد  هدفی در این بخش قرار می (3)

(a) جلوگیری یا از بین بردن فقر؛ 

(b) ارتقا تعلیم و تربیت؛ 

(c) ترویج مذهب؛ 

(d) ها؛ بهبود سالمتی یا نجات زندگی 

(e) ی جامعه؛ پیشرفت شهروندی یا توسعه 

(f) پیشرفت هنر، فرهنگ، میراث یا علم؛ 

(g) ای؛ پیشرفت ورزش غیرحرفه 

(h) یا ترویج مذهب یا هماهنگی نژادی  افزایش حقوق بشر، از بین بردن تضادها، صلح
 یا تساوی و تنوع؛

(i) پیشرفت حفاظت یا بهبود محیطی؛ 



پیوست ها  /  213

(j)  ،کمک به نیازمندان به خاطر مسائلی مانند جوان بودن، سن، بیماری، ناتوانی
 های دیگر؛ مشکالت مالی یا گرفتاری

(k) بهبود رفاه حیوانات؛ 

(l) ی یا خدمات نجات یا نشان بهبود کارایی نیروهای مسلح کشور یا کارایی پلیس، آتش
 خدمات آمبوالنس؛

(m)  :اهداف دیگر 

(i) که در پاراگراف ( هایa( تا )l نیستند اما توسط بخش )مؤسسات ) 5
تفریحی و مشابه(یا طبق قانون قدیم به عنوان اهداف خیرخواهانه در نظر 

 شوند، گرفته می
(ii) اهدافی که نزدیک به یا مشابه اهداف پاراگراف ( هایa( تا )lیا پاراگر) اف

(iهستند، یا ) 

(iii)   که شبیه یا نزدیک به اهدافی هستند که طبق قانون خیریه در انگلستان و ولز
 گیرند. ( قرار میiiدر پاراگراف )

 
 "هدف خیرخواهانه"و  "خیریه"ـ معنی 3خش ب 

 ـ کلیات3فصل 
 (ـ2در زیربخش ) (1)

 ( مذهب شامل ـcدر پاراگراف )الف( 

(i) و مذهبی که اعتقاد به بیش از یک خدا دارد 

(ii) مذهبی که اعتقاد به خدا ندارد 

شامل جلوگیری یا از بین بردن بیماری،  "بهبود سالمتی"(، dدر پاراگراف )  ( ب
 باشد، مریضی یا رنج انسان می

 ( شامل ـeپاراگراف ) ( ج

(i)  بازسازی شهری یا روستایی، و 
(ii)  ترویج مسؤولیت شهری، کارهای داوطلبانه، بخش داوطلبانه یا تأثیر

 ،ها یا کارایی خیریه
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هایی است که با ایجاد  ها یا ورزش ( ورزش به معنی بازیgدر پاراگراف )د( 
 بخشند، های فیزیکی یا روحی و یا تالش، سالمتی را بهبود می مهارت

( شامل آرامشی است که با ارائه مراقبت یا مسکن که در این jپاراگراف )و( 
 آید، و دست می پاراگراف ذکر شدند به

به معنی خدماتی هستند که  "نشانی نجات و آتش "خدمات( lدر پاراگراف )ه( 
توسط مراجع خدمات نجات  1111نشانی  اساسنامه خدمات نجات و آتش 1طبق بخش 

 شوند. نشانی ارائه می و آتش

( یا بخش 3( بخش )l( تا )aهای ) در جایی که اصطالحات به کار برده شده در پاراگراف (1)
انگلستان و ولز  معنای خاصی داشته باشند، وقتی های  ( طبق قانون مربوط به خیریه1)

 شود باید معنای مشابهی داشته باشد. این اصطالح در آن قانون ظاهر می

های انگلستان و ولز  ، قانون مربوط به خیریه"قانون قدیمی"(، m( )i( )3در بخش ) (1)
 جاری بوده است. 1112است که قبل از یکم آوریل 

 نیاز منفعت عمومی  .4
( )ب( است که در 3)1به معنی نیاز بخش   "نیاز منفعت عمومی "( در این اساسنامه 3)    

 گیرد اگر خیرخواهانه است باید برای منفعت عمومی باشد. قرار می 1(3آن، هدفی که در بخش )
است  1( 3( برای تعیین اینکه آیا نیاز منفعت عمومی در ارتباط با هر هدفی که در بخش )1)

 ، نباید فرض کنیم که هدف یک توصیف خاص، برای منفعت عمومی است.شود برآورده می
( در این فصل هرگونه ارجاع به منفعت عمومی در صورتی ارجاع است که آن اصطالح 1)

 های انگلیس و ولز  شناخته شود. برای اهداف قانون مربوط به خیریه
  ( است.1( مشروط به زیربخش )1( زیربخش )1)

 مؤسسات تفریحی و کلوب های ورزشی ثبت شده       
 مؤسسات تفریحی و مشابه. 2

این مؤسسات خیرخواهانه هستند )و همیشه باید خیرخواهانه در نظر گرفته شوند( تا  (3)
 امکاناتی را برای موارد زیر ارائه یا فراهم کنند

 )الف( تفریح، یا
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شرطی که امکانات در جهت رفاه  )ب( دیگر کارهای مربوط به اوقات فراغت،  به
 جامعه ارائه شوند.

( اگر شرایط اساسی برآورده نشوند، نیاز به اینکه امکانات در جهت رفاه اجتماعی ارائه 1)
 شوند برآورده نخواهد شد.

 کلیات -3فصل 
 (شرایط اصلی ـ1)

امکانات اساساً شوند که این  )الف( امکاناتی هستند که برای بهبود زندگی افرادی ارائه می    
 اند، و  ها در نظر گرفته شده برای آن
 )ب( اینکه ـ   

          (i این افراد به خاطر جوانی، سن، ضعف یا ناتوانی، فقر، یا وضعیت اجتماعی   )
 اقتصادی به این امکانات نیاز دارند، یا

          (iiامکانات باید به طور گسترده در دسترس عموم مردم یا مردا  ) ن یا زنان قرار
 بگیرد.
 رود ـ ( به طور ویژه برای موارد زیر به کار می3(زیربخش )1)

های روستا، مراکز اجتماعی و مؤسسات بانوان  )الف( فراهم کردن امکانات در سالن            
 و

هایی که برای اهداف بازسازی کارهای  ها و ساختمان )ب( تهیه و حفظ زمین           
ی امکانات برای آن اهداف را گسترش  دهی هر فعالیت ارائه روند، و با سازمان ار میتفریحی به ک

 دهند. اما این امر مشروط به این نیاز است که امکانات در جهت رفاه اجتماعی ارائه شوند. می
 ( هیچ چیزی در این بخش نباید به عنوان کاستن از نیاز منفعت عمومی در نظر گرفته شود.5)
 ی ورزشی ثبت شدهکلوب ها. 6
گونه در  کلوب ورزشی ثبت شده که برای اهداف خیرخواهانه ایجاد شده است نباید این (3)

 تواند یک خیریه باشد. نظر گرفته شود و در نتیجه نمی

به معنی یک کلوب ثبت شده در معنای  "کلوب ورزشی ثبت شده"(، 3در زیربخش ) (1)
کلوب های ورزشی  )جمعه 1131اساسنامه مالیاتی شرکت  31بخش  9فصل 

 است. (ای غیرحرفه
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 مکمل                                         
 کاربرد این فصل در ارتباط با اسکاتلند. 7

های زیر اثر  گذارد که بر ایجاد ارجاع این فصل تا حدی بر قانون اسکاتلند اثر می (3)
 گذارد،

 خیریه، یاالف( 

به موضوعاتی هستند که در اهداف خیرخواهانه، در قوانینی که مربوط  ( ب
گیرند  اسکاتلند قرار می 3992اساسنامه  5برنامه  1قسمت  A3بخش 

 )موارد قید شده و سیاست مالی و ...(

 گذارد ـ این فصل تا حد زیر بر قانون اسکاتلند اثر می ( ت

به قانون انگلستان و ولز باید به عنوان  1(3و ) 3(3های ) ارجاع بخش -
 لند خوانده شوند، و ارجاع به قانون اسکات

به دادگاه عالی باید به عنوان ارجاع به دادگاه رسمی  3(3ارجاع بخش ) -
 خوانده شود.

  "اهداف خیرخواهانه"و  "خیریه"ـ معنی 2قسمت 
 ـ کلیات2فصل 

 کاربرد این فصل در ارتباط با ایرلند شمالی. 8
که بر ارجاع بر موارد گذارد  (این فصل فقط تا حدی بر قانون ایرلند شمالی اثر می3)

 زیر اثر گذارد ـ
 )الف( خیریه، یا

)ب( اهداف خیرخواهانه، در قوانینی که به موضوعاتی مربوط هستند که 
گیرند )موارد استثنا؛  ایرلند شمالی قرار می 3992اساسنامه  1برنامه  9در بند 

 مالیات و عوارض(
 ارد که ـگذ ( تا حدی این فصل بر قانون ایرلند شمالی اثر می1)

به قانون انگلستان و ولز به عنوان  1(3و ) 3(3های ) )الف( ارجاع بخش
 ارجاع به قانون ایرلند شمالی خوانده شوند، و
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به دادگاه عالی به عنوان ارجاع به دادگاه عالی در  3(3)ب( ارجاع بخش )
 ایرلند شمالی خوانده شود.

 تفسیر. 9
 شامل ـ "قانون"در این فصل  (3)

 (، و3992اقدام قانون پیرو )در معنای تفسیر اساسنامه هرگونه الف( 

ارائه یک معیار مجمع کلیسا یا شورای عمومی کلیسا انگلستان  ( ب
و ارجاع به قوانین شامل قوانینی که در هر زمان تصویب یا 

 شوند. ایجاد می

ارجاع به یک سند شامل سندی است که در هر  1(1در بخش ) ( ت
 شود/ زمان ایجاد می

به معنای مؤسسه ثبت شده یا نشده  "مؤسسه"سنامه، در این اسا ( ث
 باشد. است و شامل سازمان یا تعهد می

( به جز در جایی که زمینه دیگری نیاز 1( تا )3زیربخش های ) ( ج
 روند. است به کار می

 1فصل                              
 تدارک اجتماعی برای این اساسنامه                

 هایی در زمینه خاص بی ، نه خیریههای مذه شرکت. 21
به جز در مواردی که بافت دیگری نیاز است معنای  "خیریه"ی این اساسنامه،  در ادامه (3)

 را دارد. 3(3بخش )

در موارد زیر به کار  "خیریه"(، 39بخش  1ی این اساسنامه )به غیر از فصل  اما در ادامه (1)
 رود ـ نمی

کلی شرکت اهدافی دارد که با توجه  هر شرکت خیریه با توجه به داراییالف( 
 توانند غیرمذهبی باشند، رود می به دارایی کلی که برای آن اهداف به کار می

نشین فرانسه یا هر مؤسسه تابع چنین هیئتی با توجه به  هر هیئت اسقف ( ب
 زمین کلیسای این هیئت
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ه هر سازمان دارایی برای اهدافی که این دارایی برایشان تخصیص داده شدج( 
 است.

به معنای هر شرکتی چه انحصاری و چه انبوه در کلیسای انگلستان که  "شرکت مذهبی"  (1)
 برای اهداف خیرخواهانه ایجاد شده است.

   
 تدارکات الزم برای این اساسنامه 1فصل 

معنی مشابه معیار زمین و  "زمین کلیسا "و  "مؤسسه تابع"، "نشین فرانسه هیئت اسقف" (1)
 دارند. 3997های  وقف

 اهداف خیرخواهانه .22
های دیگر، اهدافی  اهداف خیرخواهانه به معنی ،به غیر از زمینه"ی این اساسنامه،  در ادامه

 تعریف شد(. 1(3گونه که در بخش ) هستند که منحصراً هدف خیرخواهانه دارند )همان
 نظارت بر اینکه خیریه جداگانه چه چیزی است )یا نیست( .21

ای را که  ( ممکن است برای کل یا هر هدفی از این اساسنامه، مؤسسه31خش کمیسیون )ب (3)
برای هر هدف خاصی یا در ارتباط با خیریه ایجاد شده است را نظارت کند تا به عنوان 

 یکی از موارد زیر در نظر گرفته شود ـ

 )الف( به عنوان ایجاد بخشی از آن خیریه، یا

 به عنوان ایجاد یک خیریه مجزا (ب)

ه ممکن است دو یا چند خیریه متولیان خیریه یکسانی دارند به خاطر اهداف این مؤسس (1)
 اساسنامه به عنوان یک خیریه منفرد در نظر بگیرد.

 1بخش 
 کمیسیون خیریه و متولیان رسمی خیریه

 کمیسیون
 کمیسیون خیریه. 23
در یک مجموعه شرکت به نام کمیسیون خیریه برای انگلستان و ولز وجود دارد )که  (3)

 این اساسنامه کمیسیون نام دارد(
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 Comisiwn Elusennau Cymru a "در ولز این کمیسیون با عنوان  (1)

Lloeger" .شناخته شده است 

 شوند. های کمیسیون از طرف حکومت اجرا می نقش (1)

ای از  هایش تحت کنترل یا نظارت هیچ وزارتخانه این کمیسیون در عمل به نقش (1)
 نیست.حکومت یا بخش دیگری از دولت 

 ـ گذارد ( بر موارد زیر اثر نمی1اما زیربخش ) (5)

 هرگونه اقدام به نام قانونالف(     

هرگونه کنترل اجرایی که توسط خزانه روی مخارج کمیسیون ب(  
 شود انجام می

 حاوی تدارکات مربوط به کمیسیون است. 3برنامه  (7)

 اهداف کمیسیون   .24
 اهداف کمیسیون به شرح زیر هستند ـ

 اعتماد عمومیهدف  .3

 ها است. هدف اعتماد عمومی برای افزایش اعتماد و اطمینان عمومی در خیریه
 هدف منفعت عمومی .1

هدف منفعت عمومی این است که آگاهی و شناخت از عمل نیاز نفع عمومی را 
 افزایش دهد.

 هدف پیروی .1

شان را در  است که مطاوعت متولیان خیریه از تعهدات قانونی هدف پیروی این
 شان افزایش دهد. ی خیریه نترل و مدیریت ادارهک

 هدف منابع خیریه .1

 ی سودمند از منابع خیریه است. هدف منابع خیریه افزایش استفاده
 هدف پاسخگویی .5

نفعان و  ها به اهداکنندگان، ذی هدف پاسخگویی این است که پاسخگویی خیریه
 عموم مردم افزایش یابد.
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 های کلی کمیسیون نقش .22
 کلی کمیسیون به شرح زیر است ـ های نقش (3)

 تعیین اینکه آیا مؤسسات، خیریه هستند یا نه. .3

 ها. ی بهتر خیریه تشویق و تسهیل اداره .1

ها و انجام  ی خیریه شناسایی و بررسی بد اداره کردن و سوء مدیریت بارز در اداره .1
 ها. ی خیریه عمل ترمیمی و حفاظتی در ارتباط با این مشکل در اداره

های خیریه  های عمومی با توجه به مجموعه ینکه آیا مجوزهای مجموعهتعیین ا .1
 عمومی باید صادر شوند و به قوت خود باقی بمانند.

کسب، ارزیابی و پخش اطالعات در ارتباط با عملکرد هر نقشی از کمیسیون یا  .5
 برآورده کردن هر هدفی از آن.

ر مورد موضوعات مربوط ی اطالعات، توصیه یا پیشنهاد به وزرای حکومت د ارائه .7
 های کمیسیون یا برآورده کردن اهداف آن. به نقش

هایی را در  ها یا راهنمایی اش توصیه کمیسیون ممکن است بر اساس نقش کلی ثانویه (1)
 ها در صورتی که مناسب باشد بدهد. ی خیریه ارتباط با اداره

 یر مرتبط باشد ـبنابراین، هر توصیه یا راهنمایی داده شده ممکن است با موارد ز (1)

(a) خیریه به طور کلی 

(b) هر نوع خیریه، یا 

(c)  هر خیریه خاص، و ممکن است طبق نظر خیریه شکل یا حالت خاصی را به خود
 بگیرد.

 کمیسیون خیریه و متولی رسمی خیریه  ـ1بخش 
نقش کلی پنجم کمیسیون شامل )در بین بقیه چیزها( حفظ یک ثبت درست و جدید از  (1)

 باشد. ها از ثبت( می )حذف خیریه 11)ثبت( و  19ها طبق بخش  خیریه

نقش کلی ششم کمیسیون شامل )در بین بقیه چیزها(، تبعیت نسبتاً معقول از هر  (5)
درخواستی که وزیر کشور برای اطالعات یا توصیه در مورد هر موضوع مربوط به 

 های آن دارد. نقش
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معنای یکسانی "یمجوز مجموعه عموم"و  "مجموعه خیرخواهانه عمومی"در این بخش  (7)
 خیریه دارند. 1117اساسنامه  1بخش  3همانند فصل 

 وظایف کلی کمیسیون. 26
 وظایف کلی کمیسیون به شرح زیر هستند ـ

 هایش به روشی عمل کند که ـ کمیسیون باید تا حد امکان در انجام نقش .3

(a) با اهدافش سازگار باشد، و 

(b) ترین باشد. و برای برآوردن آن اهداف مناسب 

هایش به روشی عمل کند که با تشویق موارد  ن باید تا حد امکان در انجام نقشکمیسیو .1
 زیر سازگار باشد ـ

(a) های کارهای خیرخواهانه، و تمام شکل 

(b) .مشارکت داوطلبانه در کار خیر 

هایش باید در نظر داشته باشد که منابع به شکلی کاراتر، مؤثرتر  کمیسیون در انجام نقش .1
 شوند. و مقرون به صرفه استفاده

هایش باید تا حد امکان اصول بهترین نظارت را در نظر بگیرد  کمیسیون در انجام نقش .1
های نظارتی باید فقط در مواردی که عمل نیاز است  ها فعالیت مانند اصولی که طبق آن)

 متناسب، پاسخگو، ثابت، شفاف و هدفمند باشند.

طرف خیریه مطلوبیت تسهیل هایش باید در موارد مناسب از  کمیسیون در انجام نقش .5
 نوآوری را در نظر داشته باشد.

ی مناسب  ی امور خود باید چنین اصول پذیرفته شده کلی از اداره کمیسیون باید در اداره .7
 شرکت را در نظر بگیرد و منطقی است که کاربردی بودن آن را در نظر بگیرد.

 راهنمایی در جهت فعالیت نیازهای منفعت عمومی. 39
های الزم را  ون باید برای دنبال کردن اهداف منفعت عمومی خود باید راهنماییکمیسی  (1)

 (.31بخش  1بکند )بند 

های صادر شده در این بخش را بازبینی  کمیسیون ممکن است هرازگاهی تمام راهنمایی  (2)
 کند.
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بیند در  هایی را که مناسب می ی همگانی و دیگر مشاوره کمیسیون باید چنین مشاوره (3)
 زیر انجام دهد ـموارد 

(a) ی هرگونه راهنمایی طبق این بخش، یا قبل از ارائه 

(b) ها طبق این بخش. )در صورتی که ضروری باشد( قبل از بازبینی راهنمایی 

کمیسیون باید هرگونه راهنمایی ارائه شده یا بازبینی شده بر اساس این بخش را به  (4)
 داند منتشر کند. ای که مناسب می گونه

ای که به  خیریه باید هنگام استفاده از هرگونه قدرت یا وظیفه متولیان خیریه یک (5)
 هایی توجه کنند. راهنمایی مرتبط است، باید به چنین راهنمایی

 فراهم کردن رونوشت اسناد توسط کمیسیون .28
ای از هر سند در  کمیسیون باید بر اساس درخواست هر فرد، رونوشت یا خالصه

برای بررسی طبق تدارکات این اساسنامه موجود و  دارایی کمیسیون که در حال حاضر
 باز است، را برای هر فرد فراهم کند.

 پول و دیگر مقدارهای پرداختنی به کمیسیون .29
هایی به کمیسیون باشد  وزیر ممکن است طبق قوانین مستلزم به پرداخت چنین پول (3)

 اند ـ وسیله قوانین بر اساس موارد زیر تعیین شده که به
ی  اساس قوانین مشخص شده هایی توسط کمیسیون بر )الف( ایفای چنین نقش         

 ها مربوط به خیریه
ها یا دیگر موضوعاتی که بر اساس آن قوانین  )ب( بازرسی دفتر ثبت خیریه         

 داری شده. ی اسناد نگه ها یا خالصه ی رونوشت یا ارائه اند، داری شده کمیسیون نگهتوسط 
 ین بخش ممکن است ـ( قوانین ا1)

ها ارائه شوند تا یک پول مشخص شده  )الف( برای اعطا یا معافیت از بدهی          
 پرداخت شود؛

)ب( برای بخشودگی یا استرداد یک پول مشخص شده )به طور کلی یا اقساطی(         
 در شرایط مشخص شده با قوانین     ارائه شوند.

اش در صورتی  ی هرگونه انتشارت تولید شده رضه( کمیسیون ممکن است بر اساس ع1)
 که متناسب ببیند مقادیری را مطالبه کند.
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کند  هایی که کمیسیون بر اساس این بخش دریافت می ( هرگونه پول یا دیگر پرداختنی1)
 باید به صندوق تحکیم و تثبیت پرداخت شود.

 . نیروهای همراه11
رود منجر به عملکرد هر  که انتظار می ( کمیسیون ممکن است هر کاری انجام دهد3)

 نقشی از آن یا وظایف کلی آن شود.
 دهد ـ ( اما هیچ چیز در این اساسنامه به کمیسیون این اختیار را نمی1)

های متولی خیریه در ارتباط با یک خیریه انجام دهد،  هایی منطبق با نقش )الف( تا نقش
 یا

 ی خیریه مشارکت داشته باشد. اداره)ب( در غیر این صورت، به طور مستقیم در 
گذارد )قدرت کمیسیون در هدایت  اثر نمی 25یا  21بر فعالیت بخش )1(( زیربخش1)

 ای که باید انجام شوند یا هدایت کاربرد دارایی خیریه(. کارهای مشخص شده
 ها ـ کمیسیون خیریه و متولی رسمی برای خیریه 1خش ب

 متولی رسمی
 ها خیریه متولی رسمی برای .21

شود )در این  ها وجود دارد که متولی خیریه نامیده می معموالً یک مأمور برای خیریه (3)
 شناخته شده است(. "متولی رسمی"اساسنامه به عنوان 

ها در مواردی که بر اساس  نقش متولی رسمی این است که به عنوان متولی برای خیریه (1)
 این اساسنامه است کار کند.

 ست که کمیسیون ممکن است هرازگاهی منصوب کند.متولی رسمی، شخصی ا (1)

ی  های کلی و ویژه اساس باید بر اساس دستورالعمل وظایف متولی رسمی باید بر (1)
 کمیسیون اجرا شوند.
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 3بخش 

 های معاف و تنظیم کننده اصلی خیریه
 های معاف خیریه

 3و برنامه  "خیریه معاف "معنی . 11
ای که خیریه باشد،  ای، به اندازه نی هر مؤسسهدر این اساسنامه به مع "خیریه معاف" (3)

 گیرد. قرار می 1که در برنامه 

خیریه "تواند یک  ( پیرو هر قانونی است که بر اساس آن خیریه می3زیربخش ) (1)
 باشد. "معاف

 های معاف ی خیریه ی حذف یا اضافه تا اندازه 3قدرت اصالح برنامه  .13
اش برای  ایجاد کند که به عقیده 1برنامه  وزیر ممکن است طیق دستور  اصالحاتی در (3)

 تضمین موارد زیر مناسب هستند ـ

)الف(اینکه مؤسسات یک گونه خاص )تا حدی که خیریه هستند( خیریه 
 معاف باشند یا نه، یا

 ی خاص )تا حدی که خیریه است( خیریه معاف باشد یا یک مؤسسه ( ب)
 نه.

که وزیر تأیید کند که این  صادر خواهد شد به شرطی 3دستوری بر اساس زیربخش  (1)
ها تبعیت  ای که از متولیان خیریه ها یا خیریه ی سودمند و مؤثر خیریه دستور، در اداره

ها دارای تعهدات قانونی  ی خیریه ای که در کنترل و مدیریت اداره کند و یا خیریه می
 است، مؤثر است.

نون ایجاد کند که با هایی در هر قا وزیر ممکن است طبق دستور اصالحات یا تعدیل (1)
 موارد زیر تناسب داشته باشند ـ

شوند یا  های معاف تبدیل می های یک نوع خاص  به خیریه )الف( خیریه
 شوند، یا نمی

( به خیریه معاف تبدیل 3بخش ) ی شروط زیر یک خیریه خاص درنتیجه ( ب)
 شود یا نه. می



پیوست ها  /  225

 ( شامل ـ1در زیربخش ) "قانون" (1)

 (، و3992رو )با معنای اساسنامه تفسیر گذاری پی )الف( هر شرط قانون

شرط معیار انجمن کلیسا یا شورای عمومی کلیسای انگلستان، و ارجاع  ( ب)
 به قوانین شامل قوانین تصویب شده یا ایجاد شده.

 3قدرت حذف مؤسسات منسوخ از برنامه . 14
حذف انجام دهد که برای  1وزیر ممکن است طبق دستور، اصالحاتی در برنامه          

 داند. ای که دیگر وجود ندارد از برنامه مناسب می مؤسسه
 تنظیم کننده اصلی

 "تنظیم کننده اصلی"معنی . 12
ای از  هیئت یا نماینده exدر رابطه با خیریه  "تنظیم کننده اصلی"در این اساسنامه       

 حکومت است که طبق قوانین ایجاد شده توسط وزیر، تنظیم کننده اصلی آن است.
 ی اصلی در رابطه با خیریه معاف ی کلی تنظیم کننده وظیفه .16
ی  رود که تنظیم کننده ای از حکومت به کار می این بخش برای هر هیئت یا نماینده (3)

 ط است.eاصلی خیریه 

این هیئت یا نماینده باید هر آنچه که یک هیئت یا نماینده برای برآوردن اهداف  (1)
 دهد را انجام دهد. ام میمطاوعت مربوط به خیریه معاف انج

شان را در جهت  هدف مطاوعت این است که پیروی متولیان خیریه از تعهدات قانونی (1)
 ی خیریه افزایش دهد کنترل و مدیریت اداره

 16قدرت انجام اصالحات در رابطه با برنامه  .17
که به هایی در هر قانون ایجاد کنند  توانند چنان اصالحات یا تعدیل می 15قوانین بخش  (3)

مناسب 17(1ی اصلی از وظایف بخش ) ی وزیر برای تسهیل نقش تنظیم کننده عقیده
 هستند.

 شامل ـ "قانون"(، 3در زیربخش ) (1)

 (، و3992گذاری وابسته )در معنای اساسنامه تفسیر  )الف(هر شط از قانون
)ب( شرط معیار مجمع کلیسا یا شورای عمومی کلیسای انگلستان و ارجاع به 

 شوند. انند قوانینی که هر موقع تصویب یا ایجاد میقوانین م
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 کمیسیون مشورت با تنظیم کننده اصلی .18
 ی اصلی خیریه مشورت کند. کمیسیون باید قبل از کار با خیریه معاف با تنظیم کننده

 4بخش 
 ها نام خیریه نام و ثبت

 دفتر ثبت. 19
گونه که مناسب بداند آن را  ن آنها وجود دارد که کمیسیو معموالً یک دفتر ثبت از خیریه (3)

 کند. حفظ می

 دفتر ثبت باید حاوی ـ (1)

 ثبت شده است، و  11)الف( اسم هر خیریه که بر اساس بخش 

جزئیات دیگر به همراه اطالعات مربوط به هر خیریه که کمیسیون  ( ب)
 داند. مناسب می

به معنی  "تدفتر ثب"در این اساسنامه، به جز در مواردی که زمینه دیگری نیاز است،  (1)
شوند و بر این اساس باید  هایی است که بر اساس این بخش حفظ می دفتر ثبت خیریه

 خوانده شوند. "ثبت شده"

 ها باید ثبت شوند خیریه
 ها باید ثبت شوند: کلیات خیریه. 31

( در مورد آن به کار 1هر خیریه باید در دفتر ثبت ثبت شود مگر اینکه زیر بخش ) (3)
 رود.

 ازی به ثبت ندارند ـموارد زیر نی (1)

 (1برنامه  11های معاف )رجوع کنید به بخش  خیریهالف( 

 اکنون ـ هایی که هم خیریهب( 

(i)  به صورت موقت یا دائم به دستور کمیسیون
 شوند، و  حذف می

(ii)  با شرایط حذف متابعت دارد و درآمد ناخالص
 پوند نیست، 311111آن بیشتر از 

 اکنون ـ ای که هم خیریهج( 



پیوست ها  /  227

(i) ی است که به طور موقت یا دائم در حالت
ی قوانین ایجاد شده توسط وزیر حذف  وسیله به

 خواهد شد و

(ii)  با شرایط حذف متابعت دارد و درامد ناخالص
 پوند نیست و 311111آن بیشتر از 

 پوند نیست. 5111ای که درآمد ناخالص آن بیشتر از  خیریه ( د)

 ای در ـ خیریه (1)

 )ب( یا )ج(1)الف( زیربخش 

 ، اگر درخواست شود باید در دفتر ثبت ثبت شود.)ب( 1زیربخش ( ب)

در این بخش هرگونه ارجاع به درآمد ناخالص باید در ارتباط با یک زمان خاص  (1)
 خوانده شود ـ

ارجاع به درآمد ناخالص خیریه در سال مالی آن درست قبل از الف( 
 زمان،

اگر کمیسیون به عنوان ارجاع به مقداری تعیین کند که کمیسیون  ( ب
کند این مقدار احتمالی درآمد ناخالص خیریه در چنین  د میبرآور

گونه که در محاسبات مشخص  سال مالی خواهد بود ، درست همان
 شده است.

 
 

 های حذف شده ی خیریه های گسترش دامنه محدودیت. 32
ای که درست قبل از  ()ب( هیچ دستوری وجود ندارد تا هر خیریه1) 11بر اساس بخش (3)

 حذف نشده است را حذف کند. 1119ژانویه  11

()ج( به وجود نخواهد آمد 1) 11( احتماالً هیچ قانونی بر اساس بخش 1طبق زیربخش ) (1)
اند را  حذف نشده 1119ژانویه  13ها که درست قبل از  ای از خیریه که هر خیریه یا گونه

 حذف کند.
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مین کنند که که باید تض ()ج( ایجاد شوند چون1) 11چنین قوانینی باید بر اساس بخش  (1)
 11، دیگر خیریه معاف نیست طبق بخش 11ای که طبق دستور بخش  هر مؤسسه

()ج( حذف خواهد شد )بر اساس متابعت از تمام شرایط حذف و محدودی مالی ذکر 1)
 ()ج((.1) 11شده در بخش 

 کند ـ ( از دستوری که طبق موارد زیر باشد جلوگیری نمی3زیربخش ) (1)

 جاری بوده است، و 1119ژانویه  11قبل از دستوری که درست    )الف(

 11گونه باشد که گویی طبق بخش  ( اثرشان آن2برنامه  1)طبق بتد  ( ب)
 اند. ()ج( ایجاد شده1)

 کند ـ ( از قوانین زیر جلوگیری نمی1زیربخش ) (5)

 اند، و جاری بوده 1119ژانویه  13قوانینی که درست قبل از   )الف( 

 11گونه باشد که گویی طبق بخش  ن( اثرشان آ2برنامه  1)طبق بتد  ( ب)
 اند. ()ج( ایجاد شده1)

 31(1های مشخص شده در برنامه ) قدرت تغییر مجموعه. 31
 وزیر ممکن است دستور دهد ـ (3)

 ()ب( و )ج( یا1)11بخش   )الف(

()د( را با جایگزین کردن یک مجموعه متفاوت با 1) 11بخش  ( ب)
 ای که اکنون مشخص شده است اصالح کند. مجموعه

 ( دستوری صادر کند ـ3زیر ممکن است طبق زیربخش )و (1)

()ب(  )ج( را اصالح کند، به شرطی که انجام این کار 1)11که بخش   )الف( 
وسیله بخش  های ارائه شده به را مناسب بداند و قصد داشته باشد که میزان حذف

 ()ب( و)ج( را کاهش دهد،1)11

در صورتی است که  ()د(  را اصالح کند و این1)11تا جایی که بخش  ( ب)
 این کار را به خاطر موارد زیر مناسب بداند ـ

(i)  به خاطر تغییر در ارزش پول، یا 

(ii) وسیله بخش  به منظور گسترش میزان حذف ارائه شده به
 ()د(.1)11
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کند مگر اینکه  ()الف(  صادر نمی3وزیر هیچ دستوری را طبق زیربخش ) ( ت)
بر اساس  1119ه اساسنامه خیری 91رونوشتی از یک گزارش طبق بخش 

 آن بخش ارائه شود.

 های حذف شده قدرت لغو شروط مربوط به خیریه. 33
 شروط زیر ـ

 )الف(،1()ب( و )ج( و 1)11بخش الف( 

 13بخش  ( ب

 ( و1()الف( و )1()الف(، )3)11بخش ج( 

که وزیر ممکن است طبق  این بخش، دیگر اثری روی این دوره ندارند، چون ( د
 شود.دستور برای این بخش منصوب 

 
 

 ها از دفتر ثبت حذف خیریه                           
 ها از دفتر ثبت حذف خیریه .34

 کمیسیون باید از دفتر ثبت حذف کند ـ (3)

 شود، و ای که دیگر به عنوان خیریه در نظر گرفته نمی هر مؤسسه  )الف(

 ای که دیگر وجود ندارد یا کارش را متوقف کرده است. هر خیریه ( ب)

هایش  ( )الف( به خاطر تغییر در سازمان3ک مؤسسه طبق زیربخش )اگر حذف ی (1)
 باشد،حذف، از زمان تغییر اجرا خواهد شد.

)ثبت داوطلبانه( ثبت شده است اگر چنین 11(1اکنون طبق بخش ) ای که هم خیریه (1)
 درخواستی داشته باشد باید از دفتر ثبت حذف شود.

 ها و تقاضاهای متولیان ، مخالفتثبت: وظایف                                
 وظایف متولیان در ارتباط با ثبت .32

ثبت شود، ثبت نشده باشد متولیان  11(3ای که الزم است طبق بخش ) چنانچه خیریه (3)
 خیریه باید ـ

 برای ثبت آن خیریه از کمیسیون درخواست کنند، و  )الف(
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 اسناد و اطالعات الزم را برای کمیسیون فراهم کنند. ( ب)

 اد و اطالعات الزم ـاسن (1)

های خیریه یا )اگر در هیچ سندی تنظیم نشده  هایی از سازمان )الف( رونوشت
 باشند، ها می باشند( مشخصات آن

دیگر اسناد یا اطالعاتی که ممکن است طبق قانون ایجاد شده توسط وزیر  ( ب)
 ایجاد شده باشند، و

کاربردیش  دیگر اسناد یا اطالعاتی که کمیسیون ممکن است برای اهداف ( ث)
 نیاز داشته باشد.

 –اکنون ثبت شده باشد متولیان خیریه )یا متولیان قبلی خیریه( باید  ای هم چنانچه مؤسسه (1)

های آن یا  )الف( چنانچه این مؤسسه دیگر وجود ندارد یا تغییراتی در سازمان
اند رخ داده است آن را به مؤسسه اطالع  جزئیاتی از آن که وارد دفتر ثبت نشده

 ند،ده

تا حد امکان، جزئیات هر تغییر یا رونوشت هر سازمان جدید و یا تغییر  ( ب)
 ها را برای کمیسیون فراهم کنند. سازمان

 ( هیچ چیز به فرد نیاز ندارد ـ1در زیربخش ) (1)

های یک اداره خیریه که توسط دادگاه ایجاد  هایی از طرح )الف( تا رونوشت
 نشده را به کمیسیون ارائه دهد،

ای که با چنین طرحی ثبت شده را به  تغییر در مورد خیریه تا هرگونه ( ب)
 کمیسیون ارائه دهد،

اکنون به کمیسیون  چنانچه فرد کمیسیون را به یک سند یا رونوشتی که هم ( ج)
 متعلق است ارجاع دهد تا رونوشت دیگری از سند را فراهم کند.  

 مخالفت و تقاضاهای ثبت .36
ریه ، که در میان مردم یک خیریه نیست، بر او فردی که ثبت یک مؤسسه به عنوان خی (3)

 گذارد ممکن است ـ اثر می
 )الف(   مخالف ثبت آن در دفتر ثبت توسط کمیسیون باشد،                   

 )ب( از کمیسیون درخواست کند تا آن را از دفتر ثبت حذف کند.                    
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ها  طوری توسط وزیر طراحی شوند که در آنگذاری  (  قوانین ممکن است بر اساس قانون1)
 به هرگونه درخواست یا اعتراضی بپردازند و آن را پیگیری کنند.

رود که درخواستی علیه تصمیمی از کمیسیون وجود  ( در صورتی به کار می1( زیربخش )1)
 داشته باشد مثالً ـ
 )الف( یک مؤسسه وارد دفتر ثبت شود، یا اینکه،               

 ای نباید از دفتر ثبت حذف شود. )ب( مؤسسه              
( تا زمانی که کمیسیون تأیید نکند که آیا تصمیم کمیسیون باید پابرجا باشد یا نه، مدخل 1)

 دفتر ثبت ـ 
 )الف( باید حفظ شود، اما                 
تا مشخص باشد که  گذاری شود )ب( باید در حالت تعلیق باشد و باید عالمت                 

 در حالت تعلیق است.
 گذارد ـ ( هرگونه سؤالی که بر ثبت یا حذف دفتر ثبت یک مؤسسه اثر می5)

گیرد، یا اینکه تصمیم مربوط به تقاضا بر  )الف( کمیسیون آن را دوباره در نظر می 
 تعیین شده است، و 39بخش  )تقاضا و درخواست به محکمه(  1اساس فصل 

 گذارد به شرطی که کمیسیون متوجه شود که ـ بر نتیجه آن اثر نمی)ب( آن تصمیم 
                (i شرایط تغییر کرده است، یا ) 
              (ii.این تصمیم با تصمیم قضایی جدید منطبق است ) 

 
 اثر ثبت و حق بازرسی                                         

  اثر ثبت .37
ی تمام اهداف به جز اصالح دفتر ثبت، تا زمانی که در دفتر ثبت است یک مؤسسه، برا (3)

 یک خیریه است.

ای که مدخل مربوط به آن  ( باید در طول هر دوره3یک مؤسسه برای اهداف زیربخش ) (1)
 در حالت تعلیق است نباید در دفتر ثبت باشد. 17(1طبق بخش )
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 حق بازرسی دفتر ثبت .38
ای که با حذف مؤسسه از دفتر ثبت حذف  ذف شدههای ح شامل مدخل)دفتر ثبت  (3)

 دسترس بازرسی عمومی باشد. های معقول در اند( باید در تمام زمان شده

اگر اطالعاتی که در دفتر ثبت هستند در فرم سند نباشند، اطالعاتی که باید به شکل  (1)
( خوانده 3قانونی در هر زمان در دسترس بازرسی عمومی باشند باید در زیربخش )

 شوند.

( برای هیچ اطالعاتی از دفتر ثبت که در 3چنانجه کمیسیون تشخیص دهد زیربخش ) (1)
 رود. اند به کار نمی محاسبه مشخص شده

برای کمیسیون فراهم  15های هر خیریه که طبق بخش  رونوشت )یا جزئیات( سازمان (1)
 ثبت است ـ شوند )وظایف متولیان در ارتباط با ثبت( باید تا وقتی که خیریه در دفتر می

 داری شوند، و )الف( توسط کمیسیون نگه

 در هر زمان معقول در دسترس بازرسی عمومی باشند. ( ب)

 اگر رونوشتی از یک سند مربوط به یک خیریه ثبت شده ـ  (5)

 نیازی به ارائه به کمیسیون نداشته باشد، اما 15(1)الف( طبق بخش )

(در 1ق زیربخش )در مالکیت کمیسیون باشد، رونوشتی از آن سند باید طب ( ب)
به کمیسیون ارائه  15ای که طبق بخش  دسترس بازرسی باشد به گونه

 شود.

 ی خیریه افشای وضعیت ثبت شده                              
 وضعیتی که باید در انتشارات رسمی و غیره ایجاد شود. 39

در آخرین رود که درآمد ناخالص آن  ای به کار می ی ثبت شده این بخش برای خیریه (3)
 پوند باشد.31111اش بیشتر از  سال ملی

اگر این بخش برای یک خیریه ثبت شده به کار رود، این حقیقت که این یک خیریه ثبت  (1)
 های حقوقی در موارد زیر بیان شود ـ شده است باید با ویژگی

ها یا دیگر اسناد صادر شده، یا از طرف خیریه  ها، آگهی )الف(در تمام اطالعیه
 هایی برای نفع شرکت، تقاضا شده یا دیگر داراییو پول 
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ها و  ها، چک ها، تصدیق های مبادله، سفته حساب در تمام صورت ( ب)
دستورهای مربوط به پول یا کاالها که ظاهراً باید از طرف خیریه امضا 

 شوند، و

وسیله آن و در تمام فاکتورها،  های عرضه شده به حساب )ج( در تمام صورت
 های اعتباری آن. رسیدها و کارت

( باید به زبان انگلیسی باشد به جز در موردی که سند 1( گزارش مورد نیاز زیر بخش )1)
باشد ممکن است به زبان ولز  "خیریه ثبت شده "کامالً به زبان ولز است، اگر این گزارش شامل 

 باشد.
 گذارد ـ  ( )الف( روی موارد زیر اثر می1( زیربخش )1)

 لف( اینکه آیا درخواست مشخص یا ضمنی باشد، و)ا               
 )ب( اینکه پول یا دیگر اموال برای هدف خاصی داده شوند یا نه.              

 39(2قدرت تغییر مجموعه مشخص شده در برنامه ) .41
ای که برای زمان  وزیر ممکن است طبق دستور با جایگزینی یک مجموعه متفاوت با مجموعه

 را اصالح کند. 19(3است بخش ) خاصی تعیین شده
 ها جرم .42

است، چنانچه فردی سندی را که بر  19ای که بر اساس بخش  در مورد خیریه ثبت شده (3)
شود را  نمی 19(1()الف( یا )ج( است و شامل بیانیه مورد نیاز بخش )1)19اساس بخش 

 شود. ی صدور آن را بدهد مجرم شناخته می صادر کند یا اجازه

است، چنانچه فرد سندی را که بر  19ای که بر اساس بخش  ریه ثبت شدهدر مورد خی (1)
شود را امضا  نمی 19(1()ب( است و شامل بیانیه مورد نیاز بخش )1)19اساس بخش 

 شود. کند مجرم شناخته می

 اختیارات مورد نیاز برای تغییر نام خیریه
 اختیارات مورد نیاز برای تغییر نام خیریه .41

ربخش برای یک خیریه به کار رود، کمیسیون ممکن است دستورالعملی را چنانچه این زی (3)
ارائه دهد که مستلزم تغییر نام خیریه، در زمان مشخص شده در دستورالعمل، به نام 

 دیگری است که متولیان خیریه ممکن است با تائید کمیسیون آن را تعیین کنند.
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 رود که ـ ای به کار می زیربخش یک برای خیریه (1)

 ( ـ"اسم ثبت شده"ی ثبت شده باشد و اسم آن ) ف( یک خیریه)ال
(i) شبیه یا 

(ii) ای باشد )چه ثبت شده یا  طبق نظر کمیسیون شبیه اسم هر خیریه
 شده است که در زمان ثبت بر اساس خیریه وارد دفتر ثبت می (نشده

)ب( بر اساس نظر کمیسیون، نام خیریه احتماالً مردم را به ماهیت موارد زیر سوق 
 دهد ـ یم

(iالیت ) هایش برای دنبال کردن این  هایی که خیریه در چارچوب سازمان
 دهد. اهداف انجام می

)ج( اسم خیریه شامل هر کلمه یا اصطالحی است که در زمانی بر اساس قوانین 
ایجاد شده توسط وزیر مشخص شده است و به کار بردن این کلمه یا اصطالح در این 

 دهد. ی خیریه سوق می میسیون از هر نظر، مردم را به وجههی ک اسم بر اساس عقیده
دهد که خیریه به حکومت  )د( طبق نظر کمیسیون اسم خیریه چنین نشان می

وقتی خیلی مرتبط نباشد با هر گروهی از  علیاحضرت یا هر قدرت محلی مرتبط است و
 افراد یا هر فردی، یا 

 .)ت( اسم خیریه طبق نظر کمیسیون  زننده باشد
شود باید وقتی که اسم ثبت شده با  ()الف( ارائه می1( هر دستورالعملی که طبق زیربخش )1)

 ماه وقت داشته باشد   31توجه به خیریه در دفتر ثبت وارد شد 
( هرگونه ارجاع به اسم خیریه در ارتباط با خیریه ثبت شده ارجاع به 1( در زیربخش )1)

 ی خیریه است. اسم ثبت شده
ه دستورالعمل ارائه شده توسط این بخش در رابطه با خیریه باید در رابطه با (هرگون5)

 متولیان خیریه ارائه شود.
 41ها طبق برنامه  وظایف متولیان خیریه در ارتباط با دریافت دستورالعمل .43

باید بدون توجه به  11متولیان خیریه در دریافت یک دستورالعمل بر اساس بخش  (3)
 ه آن ترتیب اثر دهند.بنیادهای خیریه، ب
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تغییر کند، متولیان خیریه باید بدون تأخیر موارد  11ای به موجب بخش  اگر اسم خیریه (1)
 زیر را به کمیسیون اطالع دهند ـ

 )الف( اسم جدید خیریه، و
 )ب( تاریخی که این تغییر اتفاق افتاده است.

ادن تغییرهای )وظایف متولیان خیریه در اطالع د 15(1( بر بخش )1( زیربخش )1)
 گذارد. مشخصات ثبت شده( اثر نمی

 گذارد تغییر نام که بر حقوق و مقررات موجود اثر نمی .44
دهد بر حقوق و تعهدات خیریه اثر  انجام می 11تغییر نامی که یک خیریه بر طبق بخش 

 گذارد؛ و همچنین بر هر دعوای حقوقی که بر علیه اسم سابق آن بوده است ممکن است بر نمی
 علیه اسم جدید آن باشد.

 
 

 تغییر نام در جایی که خیریه، یک شرکت است. 42
به متولیان خیریه یک سازمان خیریه باید به عنوان ارجاع  11یا  11هرگونه ارجاع بخش  (3)

 به مدیران شرکت در نظر گرفته شود.

 روند که یک دستورالعمل لر اساس بخش ( در صورتی به کار می5( تا )1زیربخش های ) (1)
 با توجه به شرکت خیریه ارائه شود. 11

ی مدیران شرکت  دستورالعمل باید به عنوان نیاز به تغییر نام شرکت بر اساس قطعنامه (1)
 تلقی شود.

( تصویب شود، شرکت باید این 1ی مدیران شرکت بر اساس زیربخش ) وقتی قطعنامه (1)
 تغییر را به مأمور ثبت شرکت اطالع دهد.

 کند، مأمور ثبت شرکت باید ـ دستورالعمل تغییر میوقتی نام شرکت بر اساس  (5)

ها  شرکت 1117اساسنامه  5)الف( تأیید کند که اسم جدید با مقتضیات بخش 
 متابعت دارد، و اسم جدید را به جای اسم قبلی وارد دفتر ثبت کند.

)ب( گواهی را در مورد این تغییر صادر کند که با شرایط این مورد تطابق داشته 
 تغییر نام از تاریخ صدور گواهی تغییر اثر خود را داشته باشد. باشد؛ و
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 2بخش 
 اختیارات اطالعات

 تحقیقات انجام شده توسط کمیسیون
 قدرت کلی برای انجام مؤسسه      .46

ها یا یک خیریه یا  کمیسسون ممکن است هرازگاهی تحقیقاتی را در ارتباط با خیریه (3)
 یا برای اهداف خاص انجام دهد. ها به طور کلی گروه خاصی از خیریه

کدام از این تحقیقات نباید به خیریه معاف گسترش یابد مگر وقتی که تنظیم  اما هیچ (1)
 ی اصلی درخواست بکند. کننده

 کمیسیون ممکن است ـ (1)

 )الف( خودش چنین تحقیقی را انجام دهد ، یا
 )ب( فردی را مسئول انجام این کار کند و به کمیسیون گزارش دهد.

بر هیئتی های بازرسی(  دست آوردن مدارک و حکم )به 19تا  19های  ( این بخش و بخش1)      
گذارند که عمدتاً در انگلستان یا ولز بر اساس  شود اثر می اسکاتلند می که وارد دفتر ثبت خیریه

 شوند. اثرشان بر خیریه کنترل یا اداره می
 دست آوردن مدارک برای اهداف تحقیق      به .47

 است. 17در این بخش به معنای تحقیق بر اساس بخش  "تحقیق" (3)

برای اهداف تحقیق، کمیسیون یا فردی که از طرف کمیسیون برای انجام این کار  (1)
 منصوب شده است ممکن است هر فردی را خطاب قرار دهد ـ

تواند اطالعاتی را در مورد آن  )الف( چنانچه سؤال تحقیق سؤالی باشد که فرد می
 آورد ـ دست به

(i) دست آورد یا به  تا بیانات مکتوبی را در ارتباط با این موضوع به
های  شود پاسخ هرگونه سؤال در مورد این موضوع که از فرد می

 مکتوبی ارائه کند، و

(ii) هایی را به اثبات  ها یا گفته تا برای اظهارات قانونی، چنین پاسخ
 برساند؛
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تحت کنترل فردو مرتبط با سؤال )ب( تا رونوشتی از مدارکی را فراهم کند که 
 هایی را تأیید کند؛ تحقیق است، تا با بیانات قانونی، چنین رونوشت

)ج( تا در زمان و مکان مشخص شده حاضر شود و شواهد مربوط به چنین اسنادی 
 را ارائه کند.

 اما این معطوف به مفاد این بخش است.
 برای اهداف یک تحقیق ـ (1)

دهد  سوگند باشند و فردی که تحقیق را انجام می )الف( شواهد باید بر اساس
 ممکن است برای این هدف سوگند داده شود، یا

)ب( فردی که تحقیق را انجام داده است  ممکن است بجای سوگند خوردن، 
 ای در ارتباط با حقیقت موضوعاتی که بررسی کرده است ارائه کند. اظهارنامه

حاضر باشد شواهد یا مدارکی را برای هدف  ( کمیسیون ممکن است به هر فردی که1)  
 ای را بپردازد. تحقیق فراهم کند هزینه

دهد تا بیش از ده مایل  ( است به فرد اجازه نمی1)cاساس بخش ) ( دستورالعملی که بر5)
 های آن به فرد پرداخت شوند. فراتر از محل سکونتش فراتر برود مگر آنکه هزینه

 یق برای اهداف تحقیققدرت دستیابی به حکم تحق .48
اند راضی  قاضی دادگاه بخش اگر از اطالعاتی که طبق سوگند عضو کمیسیون ارائه شده (3)

های خاصی  دهد زمینه کند که نشان می باشد، بر اساس این بخش حکمی را صادر می
 اند،  انجام شده 1دهد کل شرایط زیربخش  وجود دارد که نشان می

 شرایط به شرح زیر هستند ـ (1)

 انجام شده است،  17اساس بخش  ( هر تحقیق بر)الف
)ب( هرگونه سند یا اطالعات مربوط به آن تحقیق که کمیسیون باید بر طبق بخش 

 ها در حکم مشخص شوند، و ارائه کند در محوطه 51(3)
ی اطالعات یا مدارک  )ج( چنانچه کمیسیون بخواهد دستوری بدهد که نیازمند ارائه

 باشد ـ
(i این دستور )نباید پذیرفته شود، یا 
(ii.اطالعات یا مدارک باید حذف یا دستکاری شوند یا از بین روند ) 
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 "p"حکمی که بر اساس این بخش است حکمی است که به کارکنان کمیسیون که  (1)
 دهد تا ـ شوند این اختیار را می نامیده می

 نند؛)الف( وارد مقدمات مشخص شده در آن شوند و در مورد آن جستجو ک      
نیاز  pبه کار گیرد که کمیسیون تشخیص دهد برای کمک به  p)ب( افراد دیگری را با      
 اساس حکم، آنچه را که باید انجام دهد؛ بتواند برpهستند تا 
گیرند، یا انجام  ()ب( قرار می1)ج( گرفتن مالکیت هرگونه سند که در زیرمجموعه )    

 ری از دخالت در اسناد، ضروری است؛هرگونه اقدامی که برای حفظ یا جلوگی
)د( گرفتن مالکیت هر دیسک کامپیوتری یا سایر ابزارهای ذخیره الکترونیکی که ظاهراً     

)ب( قرار دارند، یا اطالعاتی که در یک سند هستند، یا 1حاوی اطالعاتی هستند که در زیربخش 
 ها ضروری هستند؛ الت در آنانجام اقداماتی که برای حفظ این اطالعات یا جلوگیری از دخ

 )و( رونوشت یا خالصه گیری از هر سند یا اطالعاتی که در این بند )الف( هستند؛     
ها به ارائه توضیحی در مورد هر سند یا اطالعات یا بیان  محوطه )ه( ملزم کردن هر فرد در    

 توان در کجا مشاهده کرد؛ اینکه چنین اسناد یا اطالعاتی را می
برای گرفتن رونوشت  pکه ممکن است  pی( ملزم کردن چنین فردی به کمک کردن به )    

 یا خالصه گیری که در بند )و( ذکر شد نیاز داشته باشد.
 اجرای حکم تحقیق .49

باید در یک ساعت مناسب و در طول  12تحقیق و بررسی بر اساس حکم بخش  (3)
 یک ماه از تاریخ صدور آن باشد.

کنند باید در  ( که طبق چنین حکمی عمل می"p"یون )اعضای کارکنان کمیس (1)
 صورت لزوم ـ

 )الف( حکم را عرضه کنند، و
عضوی از کارکنان کمیسیون است،  p)ب( مدارک مستندی را ارائه کنند که 

 ها تحقیق کند تواند از آن ی او می ها یا نماینده که مالک محوطه
        (1 )p ثبت کند ـ باید موارد زیر را به صورت مکتوب 

 ها، به محوطه p)الف( زمان و تاریخ ورود                  
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ها  را در محوطه p)ب( تعداد افرادی که )در صورتی که وجود داشته باشد( که                  
 کنند و اسم هرکدام از این افراد، همراهی می
 مانند، ها باقی می در محوطه چنینی( )و دیگر افراد این p)ج( دوره زمانی که                 

ها هستند انجام  چنینی( وقتی در محوطه )و دیگر افراد این p)د( آنچه که                 
 دهند، می

 تا وقتی آنجاست مالک آن است. p)ه( هرگونه سند یا ابزاری که                 
 اینده مالک ارائه دهد.باید رونوشتی از گزارش به مالک محوطه یا نم p( در صورت نیاز، 1)
باید قبل از ترک محوطه از موارد زیر پیروی  p( در صورتی که این کار عملی نباشد، 5)
 کنندـ

 (، و1)الف( شرایط زیربخش )
 ( است.1)ب( هرگونه شرطی که بر اساس زیربخش )

 باشد ـ 12( جایی که مالکیت هر سند یا ابزار بر اساس بخش 7)
داری آن را الزم  مدت طوالنی تا وقتی که کمیسیون نگه )الف( سند ممکن است برای

حفظ شود )به جای اینکه کپی از آن  17داند برای اهداف مربوط به تحقیق طبق بخش  می
 داری شود(، یا نگه

 )ب( ابزار ممکن است تا وقتی که کمیسیون نیاز مداند برای ابزار تحقیق، حفظ شود.
داری سند یا ابزار نیست باید ترتیبی  ر نیازی به نگه(  وقتی کمیسیون متوجه شود که دیگ9)

 داده شود که سند یا ابزار در اسرع وقت به ـ 
 )الف( به فردی که از آن گرفته شده، یا

ای که سند متعلق به اوست یا با آن در ارتباط است برگردانده  )ب( هر متولی خیریه
 شود.

ستند، ارجاع بند )ب( به متولیان خیریه ه 17(1به خاطر اهداف این بخش که متأثر از بخش )
ی هیئت که وارد  باید به عنوان ارجاع به افرادی در نظر گرفته شود که کنترل و مدیریت کلی اداره

 شود را داشته باشد. دفتر ثبت خیریه اسکاتلند می
اعطا  12(چنانچه فردی عمداً مانع انجام حقوقی شود که طبق قانون بر اساس بخش 2)

 شود. خطاکار شناخته می شوند، می
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 ( خطاکار است مشمول حکم ـ2( فردی که بر اساس زیربخش )9)
 هفته زندانی، یا 53)الف( 

 رود. فراتر نمی 5ای را پرداخت کند که از سطح  )ب( طبق معیار استاندارد باید جریمه
 انتشار نتایج تحقیق .21

 انجام شده است. 17رود که تحقیق بر اساس بخش  این بخش در جایی به کار می (3)

 کمیسیون ممکن است ـ (1)

)الف( گزارش فردی که تحقیق را انجام داده است یا گزارش نتایج تحقیق را در 
 صورتی که مناسب ببیند چاپ و منتشر کند، یا

)ب( چنین گزارشاتی را به روشی دیگر منتشر کند که طبق نظر کمیسیون باعث 
ر مورد این عمل به کمیسیون شکایت شود که ممکن است بخواهند د توجه افرادی می

 کنند.
 های محلی همکاری مقامات محلی با تحقیقات خیریه .22
، به 17های کمیسیون مربوط به تحقیقات بخش  شورا ممکن است در هزینه (3)

 ی شورا کمک کند. های محلی حوزه خیریه

 ( به معنی ـ3در زیربخش ) "شورا" (1)

 )الف( یک شورای محلی؛
 )ب( شورای کشور؛

 ( شورای شهرستان آزاد کشور؛)ج
 )د(شورای شهرستان آزاد لندن؛

 باشد. )و( شورای عمومی شهر لندن می
 های تحقیق فدرت سفارش اسناد و ثبت

 قدرت سفارش اسناد .21
 کمیسیون ممکن است طبق دستور ـ (3)

)الف( از هر فردی بخواهد تا هرگونه اطالعاتی را که دارد برای کمیسیون فراهم 
 العاتی که ـکند و یا اط

(i) مربوط به هر خیریه هستند، و 
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(ii) های کمیسیون یا متولیان رسمی مرتبط  با ایفای نقش
 هستند؛

داری یا کنترل اسناد مربوط به هر خیریه و همچنین  )ب( از افرادی که مسئول نگه          
 اسناد مرتبط با ایفای نقش کمیسیون یا متولیان رسمی هستند بخواهد تا

          (i )ای از سند به کمیسیون بدهند، یا رونوشت یا خالصه 
               (ii ( اصل سند را برای وارسی به کمیسیون منتقل کنند)به جز سندی

 که بخشی از دفتر ثبت است یا دیگر اسناد دادگاه یا سند یک مقام دولتی یا محلی(.
که طبق زیربخش  ای ای هر رونوشت یا خالصه کمیسیون اجازه دارد بدون هیچ هزینه (1)

 ( به او ارائه شده است را نگه دارد.3)

 ( برای وارسی به کمیسییون انتقال داده شود که ـ3چنانچه سندی طبق زیربخش ) (1)

 )الف( مربوط به یک یا چند خیریه است، و
 داری نشده باشد، ی آن نگه )ب( توسط هیچ فردی با عنوان متولی یا نماینده

دارد یا آن را ب متولیان خیریه یا افرادی تحت این  تواند آن را نگه کمیسیون می
 عنوان تحویل دهد.

گذارد که وارد دفتر ثبت خیریه اسکاتلند شده است که  این بخش بر هر فردی اثر می (1)
 شود. عمدتاً در انگلستان یا ولز کنترل یا اداره می

 قدرت ثبت تحقیق  .23
تواند بدون هیچ پرداختنی  ن، میهر عضوی از کارکنان کمیسیون، در صورت اجازه از آ (3)

 ای از گزارشات یا اسناد ـ رونوشت یا خالصه

 )الف( هر دادگاه، یا 
)ب( دفتر اسناد یا بایگانی عمومی برای هر هدفی که مربوط به ایفای نقش کمیسیون یا 

 متولیان رسمی است بردارد.
ولیان رسمی ( به هر عضوی از کارکنان کمیسیون شامل مت3( ارجاع در زیربخش )1)

 است و نه حتی یکی از اعضای کارکنان کمیسیون.
( در رابطه با اطالعات ثبت شده جز در شکل خوانا، 3( حقوق منوط به زیربخش )1)

 شامل حق دسترسی به اطالعات در شکل خوانا ـ
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 )الف( برای وارسی، یا
 باشد. ای از آن می )ب( برای رونویسی یا خالصه

 افشای اطالعات                                            
 افشا برای کمیسیون: کلیات. 24  
هایش را بهتر ایفا کند، یک مقام دولتی  در صورتی که افشا به کمیسون کمک کند تا نقش (3)

 کند. مربوطه اطالعات را برای کمیسیون افشا می

 است. 55( مشروط به بخش 3زیربخش ) (1)

 عنی ـبه م "مقام دولتی مربوطه"در این بخش  (1)

 )الف( هر بخش دولتی )شامل بخش ایرلند شمالی(،
 )ب( هر مقام محلی،

 )ج( هر مأمور، و
کند )شامل فرد  های یک نهاد دولتی را ایفا می )د( هر فرد یا گروه دیگری که نقش

 کند(. ها ایفا می های منظمی را در ارتباط با توصیف فعالیت یا گروهی که نقش
 

 اطالعات درآمد و عوارضافشا برای کمیسیون: . 22
در صورتی که مربوط به  51(3اطالعات درآمد و عوارض ممکن است طبق بخش ) (3)

 یک مؤسسه باشند افشا شوند و در یک یا چند تا از بندهای زیر قرار بگیرند ـ

 )الف( یک خیریه؛
ای که برای اهداف خیرخواهانه، نیکوکارانه یا بشردوستانه ایجاد  )ب( مؤسسه

 شده است؛
ای که با نوجه به آن تقاضای معافیت مالیاتی در هر زمانی ایجاد  ( مؤسسه)ج

 شود؛ می
 )د( مؤسسه تابعی که متعهد به یک خیریه است؛

)ه( گروهی که در دفتر ثبت خیریه اسکاتلند وارد شده است که عمدتاً در 
 شود. انگلستان یا ولز کنترل و مدیریت می
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به معنی تعهدی )که طبق بخش  "ع متعهد به خیریهمؤسسه تاب"()د( 3( در زیربخش )1)  
 ها تعریف شده است( است که بر اساس آن ـ شرکت 1117اساسنامه  3371(3)

شود( که تعهداتش بر  )الف( یک خیریه، والد است  )یا در نظر گرفته می 
 باشد، یا ها می شرکت 1117اساسنامه  9و برنامه  3371اساس مفاد بخش 

ریه )در صورتی که خیریه منفردی باشند( والدی خواهند )ب( دو یا چند خی 
 کنند. بود که بر اساس آن مفاد عمل می

 ( برای اهداف مربوط به ارجاع به والد که بر اساس ـ1)
 (، و1)الف( زیربخش )

ها هستند و برای اهداف  شرکت 1117اساسنامه  9و برنامه 3371)ب( بخش 
 اند، ( به کاررفته1زیربخش )

آن اساسنامه  3373(3ای نیست که در بخش ) ای است که آن خیریه امل خیریهش "تعهد"
 تعریف شده است.

 32(3اطالعاتی هستند که طبق بخش ) "اطالعات درآمد و عوارض"در این بخش  (1)
 اند. درآمد و عوارض ذکر شده 1115اعضای کمیسیون اساسنامه 

 معنای ـبه  "تقاضای معافیت مالیاتی"()ج( 3برای اهداف زیربخش ) (5)

مالیات درآمد و 3992اساسنامه  515(3)الف( تقاضای معافیت بر اساس بخش )
 ها، شرکت

 مالیات درآمد، یا  1119اساسنامه  31)ب( تقاضای معافیت بر اساس بخش 
باشد،  ها می مالیات شرکت 1131اساسنامه  33)ج( تقاضای معافیت بر اساس بخش 

 به شرطی که ـ
(i) معافیت ) 199یا  195،197ساس بخش تقاضای معافیت بر ا

 های تحقیقات علمی(، یا های واجد شرایط و سازمان گروه
(iii)  به کار بردن  193یا 191تقاضایی که بر اساس بخش(

های  های واجد شرایط و سازمان ها برای گروه معافیت
 تحقیق علمی( نباشد. 
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 افشا توسط کمیسیون: کلیات. 26
های کمیسیون دریافت  تی را که در ارتباط با نقشکمیسیون ممکن است هرگونه اطالعا (3)

 کند به مرجع دولتی مربوطه افشا کند به شرطی که ـ می

 هایش کمک کند، یا )الف( این افشا به مرجع دولتی مربوطه در ایفای نقش
های مرجع دولتی مربوطه  )ب( اطالعات افشا شده به شکلی دیگر به ایفای نقش

 مرتبط باشند.
 ( است.1و ) 59(3( و بخش )1( مشروط به زیربخش )3( زیربخش )1)
شوند قدرت کمیسیون  به کمیسیون افشا می 51(3( در مواردی که اطالعات طبق بخش )1)

( با توجه به هر بندی که اطالعات بر اساس آن به 3برای افشای اطالعات بر طبق زیربخش )
 اند، قابل اجراست. کمیسیون افشا شده

دارد با این تفاوت که این  51معنایی همانند بخش  "م دولتی مربوطهمقا"( در این بخش 1)
()د( از کشور یا قلمرویی خارج از بریتانیای کبیر را 1)51بخش هر فرد یا گروهی از بخش 

 گیرد. در برمی
 افشا توسط کمیسیون:  اطالعات درآمد و عوارض . 27

به کمیسیون افشا  51(3برای اطالعات درآمد و عوارضی که طبق بخش ) 57(1بخش ) (3)
 رود. اند به کار می شده

یا بقیه( دیگر افشا نشوند مگر  57(3اما چنین اطالعاتی ممکن است )حتی طبق بخش ) (1)
 با رضایت اعضای کمیسیون برای درآمد و عوارض علیاحضرت.

 شود. ( افشا کند خطاکار شناخته می1چنانچه فرد مسئول اطالعات را برخالف زیربخش ) (1)

 ( محکوم به ـ1بر اساس زیربخش ) فرد خطاکار (1)

ای بر طبق قانون یا هر  ماه زندان یا جریمه 31)الف( محکومیت مختصر، کمتر از 
 دو؛

سال زندان یا جریمه یا هر دو  1)ب( محکومیت بر اساس کیفرخواست، کمتر از 
 شود. می

بت کند متهم به  خطای افشای اطالعات است ثا 1( چنانچه فرد مسئول که طبق زیربخش 5)
 که 
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 )الف( افشا، قانونی بوده است، یا
تواند  )ب( اطالعات هم اکنون به صورت قانونی در دسترس مردم هستند، فرد می

 از خود دفاع کند.
( باید به 1ماه در زیربخش ) 31( در به کار بردن این بخش برای ایرلند شمالی ارجاع به 7)

 ماه خوانده شود. 7ارجاع به 
گونه که در بخش  در این بخش، اطالعاتی هستند که همان "آمد و عوارضاطالعات در "( 9)

 شوند. درآمد و عوارض حفظ می 1115ذکر شد توسط اعضای کمیسیون برای اساسنامه  32(3)
 در این بخش فردی است که ـ "فرد مسئول"( 2)

 )الف( عضوی از کمیسیون است،
 )ب( عضوی از کارکنان کمیسیون است،

 ه از طرف ـ)ج( فردی است ک
      (iکمیسیون، یا ) 
     (iiعضوی از کارکنان کمیسیون عمل می ) کند، یا 

 ای است که توسط کمیسیون ایجاد شده است. )د( عضوی از کمیته
 های معاف های اصلی خیریه افشا توسط تنظیم کننده. 28

شای ( در رابطه با اف1( تا )1های )با اصالحاتی در زیربخش 59تا  51های  بخش (3)
 روند. اطالعات تنظیم کننده اصلی خیریه معاف شده به کار می

های این بخش به کمیسیون یا به هر نقشی از آن باید به عنوان ارجاع به تنظیم  ارجاع (1)
کننده اصلی خیریه معاف یا به هر نقشی از آن فرد یا گروه به عنوان تنظیم کننده اصلی 

 در ارتباط با خیریه در نظر گرفته شود.

 ( ـ 1( و )3گونه است که گویی برای زیربخش های ) آن 55ثربخش ا (1)

افشا شوند به  51(3اطالعات درآمد و عوارض ممکن است طبق بخش ) (3)
 شرطی که با 

)الف( خیریه معاف مرتبط باشد که تنظیم کننده اصلی در آن نقش 
 داشته باشد، یا 

 )ب( مؤسسه تابعی که تحت خیریه معاف است.



کشور بریتانیا 246  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

به معنی تابعی است  "مؤسسه تابع خیریه معاف"()ب( 3( در زیربخش )1)
 ها تعریف شد( که طبق آن ـ شرکت 1117اساسنامه  3373(3)که طبق بخش )

)الف( خیریه معاف در ارتباط با آن یک والد است که بر اساس 
 کند، یا  ها کار می شرکت 1117اساسنامه  9و برنامه  3371مفاد بخش 

در صورتی که یک )ند خیریه دیگر یا یک یا چ معاف)ب( خیریه 
 کنند. خیریه منفرد باشند( والد هستند و بر اساس آن مفاد عمل می

ای است که گویی یک  ( به گونه2در زیربخش ) "فرد مسئول"برای تعریف  59( اثربخش 1)
معنای تنظیم کننده )ارائه شده است  15ی قوانین بخش  وسیله تعریف جایگزین وجود دارد که به

 صلی(.ا
همچنین ممکن است در صورتی که وزیر مناسب ببیند اصالحات یا  15( قوانین بخش 5)      

کند مفاد افشا که در غیر این صورت در  هایی را در هر قانون ایجاد کنند که تضمین می تعدیل
ان تنظیم رود، در ارتباط با آن فرد یا گروه به عنو به کار می exارتباط با تنظیم کننده اصلی خیریه 

 رود.   اصلی به کار نمی کننده
مفادی هستند که بر روی قدرت افشای اطالعات توسط  "مفاد افشا" 5( در زیربخش 7)      

 گذارند. تنظیم کننده اصلی اثر می
 شامل ـ "قانون" 5( در زیربخش 9)

 است، و (3992)الف( هر مفادی از قانون تابع  )در معنای اساسنامه تفسیر
د معیار انجمن کلیسا یا مجمع عمومی کلیسای انگلیس و ارجاع به قوانینی )ب( مفا

 .شوند که در هر زمان تصویب یا ایجاد می
 افشا: تکمیلی .29

( به 1تا) 52(3وسیله بخش ) هایی که به )یا در آن بخش 59تا  51های  هیچ چیز در بخش
 دهد که ـ ی افشایی را نمی اند( اجازه کاررفته

 ها باشد، یا  حفاظت از داده 3992اساسنامه )الف( مخالف 
 قوانین اختیارات رسیدگی، ممنوع باشد. 1111اساسنامه  3)ب( طبق بخش 
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 کننده به کمیسیون  ارائه اطالعات غلط یا گمراه. 61
اگر فردی آگاهانه یا بدون مالحظه، اطالعات غلط یا گمراه کننده به کمیسیون ارائه کند  (3)

 ـ بخصوص اگر این اطالعات

 )الف( بر یک اساس واهی با نیاز این اساسنامه باشند، یا 
)ب( چیزی غیر از آنچه باشند که در بند الف ذکر شد ، اما در شرایطی که فرد 

 کند  اطالعات را ارائه می
 (iقصد دارد یا ) 
(iiانتظار می )  رود که بداند توسط کمیسیون برای اهداف ایفای نقش بر

 روند کار میاساس این اساسنامه به 
اگر فرد عمداً سندی را که باید طبق اساسنامه به کمیسیون تحویل دهد تغییر دهد یا  (1)

 شود. پنهان یا نابود کند خطاکار شناخته می

 طبق این بخش فرد خطاکار محکوم به (1)

 کند ای که از حد قانونی تجاوز نمی )الف( محکومیت فوری، جریمه
 سال زندان یا جریمه یا هر دو. 1ز )ب( محکومیت بر اساس قانون به کمتر ا

 17شود که طبق بخش  ( در این بخش ارجاع به کمیسیون شامل ارجاع به هر فردی می1)
 تحقیق را انجام داده است.

 6بخش 
 ها توسط دادگاه و کمیسیون اختیارات خیریه معاف و کمک و نظارت خیریه

 حد و تنوع منشورها اختیارات فراتر از
 سر حد امکان ن در ارتباط با به کار بردن اموال تاوظیفه متولیا. 62

ای را به  کند وظیفه به موجب این حکم، سازمانی که برای اهداف خیرخواهانه کار می
دهد دارایی یا بخشی از آن برای تا سر حد امکان به کار رود  کند که اجازه می متولی محول می

 شته باشد.کارگیری آن استفاده سودمندی برای خیریه دا تا به
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 هایی برای به کار بردن اموال تا سر حد امکان فرصت .61
توان برای به  (، شرایطی که در آن اهداف اصلی هدیه خیرخواهانه را می1طبق زیربخش ) (3)

کار بردن اهدای کل یا بخشی از آن برای تا سر حد امکان  به کار رود به شرح زیر است 
 ـ

 ا جزئی)الف( وقتی اهداف اصلی به طور کلی ی
(i)  تا حد امکان برآورده شوند، یا 

(ii) های داده شده و  توانند انجام شوند، یا بر اساس دستورالعمل نمی
 معنی هدیه نیستند،

 کنند. )ب( وقتی اهداف اصلی برحسب هدیه، کاربردی را برای دارایی فراهم می    
 )ج( که در آن ـ

(iدارایی که بر طبق هدیه، موجود است و ) 
(iiدیگر دار )روند به طور مفید  هایی گه برای اهداف مشابه به کار می ایی

 های مناسب و اهداف مشترک به کار روند. برای بررسی
 )د( وقتی اهداف اصلی با ارجاع به موارد زیر ایجاد شوند ـ

(iحوزه ) ،ای که قبالً وجود داشته اما اکنون به دالیلی وجود ندارد 
(iiحوزه یا گروهی از افرادی که د ) ،یگر مناسب نیستند یا در اجرای هدیه

 کاربردی نیستند، یا
 اند ـ )و( وقتی اهداف اصلی به طور کلی یا جزئی از زمانی که وضع شده

(iبه ) اند، وسیله ابزار دیگری پشتیبانی شده 
(ii از آنجایی که برای این جامعه مضر یا نامناسب هستند و یا به خاطر دالیل )

 اهانه نیستند، یا دیگر، طبق قانون خیرخو
(iii) توانند روش سودمند و مفیدی را برای استفاده از دارایی موجود  دیگر نمی

 برحسب هدیه فراهم کنند.

 از یک طرف   "های الزم بررسی"( 3در زیربخش ) (1)

 )الف( به معنی هدیه 
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)ب( از طرف دیگر به معنی شرایط اقتصادی و اجتماعی غالب در زمان تغییر پیشنهادی 
 باشد. ی میاهداف اصل

هایی که برای اهداف  کارگیری دارایی ( بر شرایطی که باید برای به3( زیربخش )1)
گذارد مگر اینکه این شرایط مستلزم شکست  اثر نمی cyروند در  خیرخواهانه به کار می

 اهداف اصلی باشند.
دارایی  ( به اهداف اصلی یک هدیه، وقتی که کاربرد1( تا )3های ) های زیر بخش ( ارجاع1)

شوند، باید به عنوان ارجاع به  وسیله چیزی غیر از این تنظیم می کند یا به داده شده تغییر می
 ها به کار رفته است. اکنون برای آن اهدافی خوانده شوند که دارایی هم

ها، در هر موردی  ( دادگاه ممکن است طبق طرح بر اساس صالحیت دادگاه در مورد خیریه5)
رود با ارجاع به هر واحدی که در  ها به کار می در آن اهدافی که دارایی برای آنبه کار رود که 

مدخل آن  1عنوان شد وضع شوند و این حوزه را تا آن حد که در ستون  1برنامه  3ستون 
 برنامه ذکر شده است گسترش دهد.

 گذارد. ( اثر می3ها در زیربخش) ( بر روی موضوع قرار دادن طرح5( زیربخش )7)
 کاربرد تا سر حد امکان: اهداکنندگان ناشناس یا بدون ادعا. 36

های  شوند دارایی شوند داده می هایی که برای اهداف خیریه خاصی که انجام نمی دارایی (3)
اند  کاربردی تا سر حد امکانی هستند که به طور کلی برای اهداف خیرخواهانه داده شده

 در صورتی که ـ
 ی باشند که بعد از ـا)الف( متعلق به اهداکننده

(i) های مشخص شده و همچنین ها و آگهی ایجاد و انتشار بررسی 

(ii) شود،  ای که با پایان آن آگهی شروع می ی مشخص شده دوره
 توان او را پیدا یا شناسایی کرد. نمی

 ای که مشخصاً ادعایی مبنی بر حق بازگشت اموال ندارد )ب( به اهداکننده
مشخص توسط متولیان در ارتباط با چنین اموالی منتشر  های ها و بررسی ( وقتی آگهی1)

( 3ی ذکر شده در بخش ) شوند ، چنانچه هیچ ادعایی در این رابطه تا قبل از پایان دوره می
 (  از طرف فرد دریافت نکنند دیگر پاسخگو به آن فرد نیستند.ii)الف( )
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تمایل اهداکننده به آن در رود  ( وقتی دارایی طبق این بخش تا سر حد امکان به کار می1)
 شود. هنگام ایجاد هدیه نادیده گرفته می

 71( اما وقتی دارایی متعلق به اهداکنندگانی است که قابل شناسایی نیستند و طبق بخش 1)
 شوند( ـ رود )اهداکنندگان غیرقابل شناسایی در نظر گرفته می به کار نمی

 )الف( طرح باید کل آن دارایی را مشخص کند،
ی هر بخشی از این مقدار که در این محدوده زمانی ادعایی داشته  ( اهدا کننده)ب

پس  ای که این دارایی برایش به کار رفته باز است باید مبلغی معادل آن بخش  از خیریه
بگیرد، بعد از تاریخ این طرح در ارتباط با ادعاهای مربوط به هدیه اهداکننده، متولیان 

 آورند و  میهای کمتری را باال هزینه
هایی برای اقدامات مربوط به برآوردن  )ج( این طرح ممکن است شانل دستورالعمل

 اند. ادعاهایی باشد که طبق بند )ب( ایجاد شده
 ()ب( ـ1( برای اهداف زیربخش )5)

 7شود که کمتر از  )الف( ادعا در این محدوده زمانی در صورتی ایجاد می
 اد شود،وماه بعد از تاریخ ایجاد طرح ایج

به معنی تاریخی است که در آن این طرح ایجاد شده  "تاریخ طرح")ب( 
 است.

 رود که ـ ( در صورتی به کار می9( زیربخش )7)
لحاظ شده در این طرح  های ای، بر اساس دستورالعمل )الف( هر مجموعه

()ب( 1()ج( برای برآوردن ادعاهای مربوط به زیربخش )1)طبق زیربخش
 اتنظیم شود، ام

)ب( کل مبلغ چنین ادعاهایی فراتر از مقدار مربوطه شود؛ و به همین 
های ایجاد شده  مقداری است که بعد از کاهش هزینه "مقدار مربوطه"دلیل 

 شود توسط متولیان خیریه در ارتباط با ادعاهای اهداکنندگان، کنار گذاشته می
کنندگان مورد تردید ( اگر کمیسیون به این شکل هدایت کند، هر کدام از اهدا9)

محق نسبتی از مقدار مربوطه است که مقدار ادعای اهداکننده بر کل مقدار ارجاع داده 
 ()ب( دارد.7شده در زیربخش )
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 شوند اهداکنندگانی که ناشناس در نظر گرفته می. 64
، فرض بر این است )بدون هیچ آگهی یا بررسی(  که دارایی 71به خاطر اهداف بخش ( 3)

 ها را شناسایی کرد، و متشکل از ـ توان آن متعلق به اهداکنندگانی است که نمی منحصراً
 های نقدی که ـ )الف( عواید مجموعه

(i) شوند، یا  ها ایجاد می آوری صندوق با جمع 

(ii) ی دیگر به  ای از هدیه با ابزار دیگری که برای مشخص کردن هدیه
 روند، یا کار نمی

های فروش یا دیگر  ابت، سرگرمی، فعالیتآزمایی، رق )ب(   عواید هرگونه بخت
کنند، بعد از اینکه دارایی برای فراهم کردن جوایز و مقاالتی  های مشابهی که پول فراهم می فعالیت

 کند. رود یا اینکه انجام فعالیت را ممکن می برای فروش به کار می
که در زیربخش  هایی ( دادگاه یا کمیسیون ممکن است طبق دستور عنوان کند که دارایی1)
هستند )بدون هیچ بررسی یا آگهی( چون متعلق به  71( نیستند برای اهداف بخش 3)

ها را شناسایی کرد به شرطی که برای دادگاه یا کمیسیون  توان آن اهداکنندگانی هستند که نمی
 محرز شود که ـ

وند، باال آوردن توجه به مقدارهای احتمالی که باید به اهداکنندگان بازگردانده ش )الف( با
 هزینه با دید بازگشت اموال، منطقی نیست، یا

تأخیر زمانی از زمانی که هدیه داده  توجه به ماهیت، شرایط و مقدارهای هدیه و )ب( با
 شده است، منطقی نیست که اهداکنندگان انتظار بازگشت دارایی را داشته باشند.

 اهداکنندگان بدون ادعا. 62
 رود ـ هایی به کار می این بخش برای دارایی (3)

 )الف( که برای اهداف خیرخواهانه خاص ، و
 اند. ( داده شده1)ب( در پاسخ به تقاضای زیربخش )

 ( تقاضا در این زیربخش است به شرطی که ـ1)
 )الف( برای اهداف خیرخواهانه خاص ایجاد شود، و
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در صورت  )ب( همراه با گزارشی باشد، بدین معنی که دارایی که در پاسخ به آن،
شود، دارایی قابل کاربردی است که گویی در کل برای اهداف  کمبود آن اهداف، داده می

 خیرخواهانه داده شده است مگر اینکه اهداکننده بیانیه مرتبطی را در زمان اعطا ارائه کند.
( بیانیه مرتبط، بیانیه مکتوب اهداکننده است بدین معنی که در مواردی که اهداف 1)

داری  شوند اهدا کننده امیدوار است که متولیانی که دارایی را نگه انه خاص انجام نمیخیرخواه
کنند فرصتی به او بدهند تا درخواست بازگشت دارایی مزبور )یا مبلغی معادل ارزش آن در  می

 زمان اعطا( را بکند.
 روند که ـ ( در صورتی به کار می7( و )5های ) بخش ( زیر1)

 ( به فرد دارایی داده شود،3))الف( طبق زیربخش 
 )ب( اهداف خیرخواهانه خاص برآورده نشوند، و

 )ج( اهداکننده بیانیه مرتبطی را ارائه کند.
دارند باید اقدامات مشخصی را برای اهداف زیر انجام دهند  نگه می ( متولیانی که دارایی را5)

 ـ
 )الف( اهداکننده اهداف انجام نشده را آگاه کنند،

ی کنند که آیا اهداکننده تقاضای بازگشت دارایی را دارد )مبلغی معادل )ب( بررس
 ارزش آن(، و

ی مشخص شده چنین درخواستی کرده است،  )ج( اگر اهداکننده در طول دوره
 دارایی )یا چنین مبلغی( به اهداکننده بازگردانده شود.

 (  اگر این متولیان تمام مراحل مشخص شده را انجام دهند اما ـ7)
 )الف( نتوانند اهداکننده را پیدا کنند، یا

)ب(  اهداکننده در طول زمان مشخص شده درخواست بازگشت دارایی )یا مبلغی 
 معادل ارزش آن( را ندهد،

در مورد این دارایی به کار خواهد رفت به طوری که گویی متعلق به  71(3بخش )
در جایی که اهداکننده  ()ب( بوده است )کاربرد دارایی3)71یک اهداکننده در بخش 

 ادعایی مبنی بر بازگشت دارایی ندارد(.
 (اگر ـ9)
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 ( دارایی به فردی داده شود،3)الف( طبق زیربخش )
 )ب( اهداف خیرخواهانه خاص انجام نشوند، و

( مشابهاً برای دارایی به کار 71()3)ج( اهداکننده بیانیه مرتبطی ارائه نکند، بخش )
 ()ب( بوده است.3()71تعلق به اهدا کننده بخش )رود گویی که دارایی م می

 ( برای اهداف این بخش ـ2)
به معنی تقاضایی است که به هر شکلی ارائه شده است و در مورد  "تقاضا")الف( 

 فردی است که مخاطب قرار داده شده است،
 )ب( به بازگشت دارایی مزبور مرتبط باشد، و

 )ج( جایی که هر درخواست متشکل از ـ
(i) ب( همراه است، و1های بخش ) تقاضاهایی است که با بیانیه() 
(iiهمچنین تقاضاهایی که این ) اند، طبق دادخواست ارائه  چنین همراهی نشده

شود مگر اینکه خالف آن ثابت شود،تا به تقاضاهای قبلی  شده اموال به فرد داده می
 و نه بعدی پاسخ داده شود.

 و بدون ادعا: مکملهای ناشناس کننده اهدا .66
اگر در به کارگیری اموال برای اهداف خیرخواهانه مشکلی وجود داشته باشد و آن اموال  (3)

ها که برای اهداف تا سرحد امکان کاربرد ندارند به اهداکنندگان  یا بخشی از آن
ناموفق در  75و  71های  بازگردانده شوند، اهداف خیرخواهانه به خاطر اهداف بخش

 شوند. مینظر گرفته ن

 و این بخش ـ 75تا  71های  در بخش (1)

شود که به عنوان اهداکننده اصلی ادعا  )الف( ارجاع به اهداکننده شامل افرادی می
 کنند، و می

شود که هم اکنون بیانگر اموالی هستند که  )ب( ارجاع به اموال داده شده شامل اموالی می
 اند. فته شدههایی که از آن گر اند یا دارایی در اصل داده شده

 رود های خاص به کار می ( به جز در زمینه1( زیربخش )1)
به معنی مشخص شده با قوانین ایجاد شده  "مشخص شده" 75و  71های  ( در بخش1)

 توسط کمیسیون است.
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 بیند چنین قوانینی را منتشر کند. گونه که مناسب می ( کمیسیون باید آن5)
()الف( منتشر 3)71هایی که باید برای اهداف بخش  ( چنین قوانینی در رابطه با آگهی7)

ها و همچنین روش انتشارشان را فراهم  د مربوط به فرم و محتوای این آگهیاشوند مف
 کنند. می
 3های تا سرحد امکانطرح .67

هایی برای استفاده از اموال تا سرحد اختیارات دادگاه یا کمیسیون جهت ایجاد طرح (3)
 قواعد این بخش انجام گیرد. امکان، بایستی مطابق با

که هرگونه اموال اهدا شده برای اهداف خیریه تا سر حد امکان قابل انجام  در جایی (1)
تواند طرحی را برای اموال مورد نظر فراهم آورد تا آن مال باشد، دادگاه یا کمیسیون می
 به موارد زیر اختصاص یابد:

 )الف( برای آن اهداف خیریه، و
ی دیگر انتقال یابد( بنا در نظر داشته باشد که اموال به خیریه)ب( )چنانچه طرح 

 ی دیگر، به اعتماد به آن خیریه
 شوند.( آمده است صرف می1و چنانچه مناسب تشخیص داد اموال در مواردی که در بند )

 اند از: این موارد عبارت (1)

 ی عام، )الف( اهداف هدیه
شوند که ای صرف میاهداف خیریه)ب( شرایط مطلوب تضمین اینکه اموال برای 

 اند، وبه اهداف اصلی نزدیک
ای مرتبط جهت داشتن اهدافی که در بستر شرایط اجتماعی و )ج( نیاز به خیریه

 اقتصادی موجود در جامعه، مناسب و کارآمد است.
ای است که تحت آن طرح خیریه به آن به معنای خیریه "ی مرتبطخیریه"اصطالح 
 کند.یا از جانب آن، فعالیت میمتعلق بوده و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 های موصی یا واگذارنده و غیره بنا به صالحدید دادگاه )م.(.اجرای خواسته 1
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ی دیگری انتقال یابد، اگر طرحی تدارک دیده شده باشد که به موجب آن، اموال به خیریه (1)
-ی اطمینان بخشیدن به آنکه اموال برای اهداف مورد نظر صرف شدهممکن است وظیفه

آن در که به لحاظ عقلی پذیرفتنی است نیاتی مشابه اهداف اصلی برای  اند، و تا آنجا
 نظر گرفته شده است، بر امنای آن خیریه تحمیل شود.

شود که در آن زمان در اصل ی اموال، اموالی را شامل میدر این بخش، ارجاع به واژه (5)
 شود.شود و یا اموالی است که از آن استخراج میبرای آن واژه استفاده می

رجاع به انتقال اموال به در این بخش، ارجاع به اصطالح انتقال اموال به یک خیریه، ا (7)
 موارد زیر است:

 ی خیریه،)الف( به مؤسسه
 )ب( به امنای خیریه،

 )ج( به هر متولی خیریه، یا
)د( به شخصی که توسط امنای خیریه جهت حفظ اموال به اعتماد خیریه معرفی 

 شده است،
 ها را فراهم آورد. ها در صورتی است که طرح بتواند آن این

ی هدیه در جایی است که اع به اصطالح اهداف عمومی قرائت شدهدر این بخش، ارج (9)
است یا در غیر  و یا تعیین شده کاربرد اموال اهدا شده، توسط یک طرح، تغییر داده شده

هایی خواهد بود که در آن زمان قابل اجرا  برای آن "اهداف"ی صورت ارجاع به واژه این
 باشند.

 وسط منشور، یا تحت اساسنامهشده ت ی ادارهمؤسسات خیریه .68
شود که یک منشور سلطنتی که سازمان یا چارچوب مشارکتی ( در جایی اعمال می1بند ) (3)

نماید توسط اهدا و پذیرش هر چه بیشتر منشور، قابل اصالح را ایجاد و یا تنظیم می
 باشد. 

-استفاده ی اموال در دست سازمان )شامل طرحی براییک طرح مرتبط با سازمان یا اداره (1)
 ی تا سرحد امکان از تمامی چنین اموالی(:
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ی قضایی دیوان در رابطه با مؤسسات )الف( ممکن است توسط دادگاه تحت حوزه
خیریه ایجاد شود، حتی اگر این طرح نتواند بدون تغییر منشور، عملکرد مؤثری داشته 

 باشد، اما
-خشی از آن که نمیبندی شده باشد که طرح، یا ب)ب( بایستی به نحوی چارچوب

تواند بدون تغییر در منشور عملکرد مؤثر داشته باشد، این ادعا را نداشته باشد که وارد 
که علیاحضرت فکر کند که اصالح منشور به چنین  عمل شود مگر اینکه و یا تا زمانی

 ای مناسب است و به طرح یا آن بخش از طرح امکان عملکرد مؤثر را بدهد.شیوه
 شود: تحت ....( در این موارد اعمال می1(  بند )1)

ی قضایی های خیریه یا حوزهی قضایی دیوان در رابطه با سازمان)الف( حوزه
 یک دادگاه در ایرلند شمالی، یا ی مربوطه

)ب( اختیارات اعطاشده توسط این قانون یا توسط قانون ایرلند شمالی در ارتباط 
 های خیریه، با سازمان

شود و در ارتباط با این طرح، وجه به یک سازمان ایجاد مییک طرح که با ت
 شود.هرگونه منشور سلطنتی مرتبط با آن سازمان به صالحدید علیاحضرت اصالح می

ممکن است علیاحضرت در استفاده از سازمان، بر این اساس به سفارش شورا به هر  (1)
اصالح شود، آن را ای که منشور بتواند توسط اعطا و پذیرش یک منشور بیشتر شیوه

ای مشابه به اصالح منشور، اصالح نماید؛ و ممکن است چنین سفارشی در شورا به شیوه
 لغو شده و یا تغییر کند. 

شود:  مورد مربوط حکم دادگاه در رابطه با این مؤسسات خیریه، مستثنی یا محدود نمی (5)
در ارتباط با آن  توسط عملکرد مصوبات یا ابزارهایی که 5ای که در جدول به خیریه

 شرح وجود دارند، ذکر شد. 

 آمده است:  5ای که شرح آن در جدول یک طرح ایجاد شده برای خیریه (7)

)الف( ممکن است در ارتباط با قیدی که توسط چنین مصوبه یا ابزاری ایجاد شده 
که توسط طرح دادگاه ایجاد شده  مشمول اصالح یا جایگزینی شود، البته در صورتی

 باشد، و
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)ب( ممکن است چنین قیدی را نیز ایجاد کند که توسط آن جدول مجاز شناخته 
 شده است.

 ها و غیرهاختیارات کمیسیون در ایجاد طرح
 ی قضایی کمیسیون همراه با دادگاه عالی برای اهداف خاصحوزه .69

ر تواند بنا به دستور، حکم و اختیارات یکسانی را که توسط دادگاه عالی دکمیسیون می (3)
 دعاوی مؤسسات خیریه برای اهداف زیر انجام دهد:

 ی خیریه؛ی یک مؤسسه)الف( ایجاد طرحی برای اداره
ی خیریه یا تعیین متولی برای )ب( انتصاب، خلع یا برکنار نمودن امنای مؤسسه

 یک مؤسسه، یا برکنار نمودن یک افسر یا کارمند؛
حق دانستن هر شخص جهت )ج( واگذاری یا انتقال اموال، یا تجهیز یا مست

 فراخوانی یا انجام هرگونه انتقال اموال یا هرگونه وجه پرداختی.
 ( منوط به مفاد این قانون است.3( بند )1)
ی خیریه که قرار است ایجاد شود تعیین ی یک مؤسسه( چنانچه دادگاه طرحی را برای ادار1)

 نماید:
سازی یا حل به کمیسیون برای آمادهتواند بنا به دستور موضوع را )الف( دادگاه می

هایی )در صورت وجود( که دادگاه گیریو فصل یک طرح مطابق با چنین جهت
 داند، ارجاع دهد، و  ها را مناسب می اعطای آن

)ب( چنین دستوری ممکن است برای طرحی که قرار است عملیاتی شود بنا به 
گونه حکم دیگر  ( و بدون هیچ3)اساس بند  دستور کمیسیون ارائه شود البته اگر بر

 از سوی دادگاه تدارک دیده شود.
 ی قضایی کمیسیونها در رابطه با حوزهمحدودیت .71

 ها را ندارد: اختیار تعیین این 79اساس بخش  کمیسیون بر (3)

 )الف( عنوان قانونی یا حقوق وارد بر هرگونه اموالی مابین:
(i) ی خیریه یا متولی برای یک خیریه یک مؤسسه 

(ii)  شخصی که مدعی اموال است یا اموال را در اختیار دارد یا
 کند، یای خیریه عمل میبه زیان مؤسسه
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 )ب( هرگونه سؤالی در ارتباط با وجود یا حد و حدود هرگونه اتهام یا اعتماد.
را در  79ی قضایی خود تحت بخش بایست منوط به بندهای زیر حوزه( کمیسیون نمی1)

 خیریه به استثنای موارد زیر اعمال نماید:ی  رابطه با مؤسسه
 ی خیریه،)الف( در رابطه با موارد استفاده

 (، یا1)79)ب( در رابطه با حکم دادگاه تحت بخش 
 )ج( در رابطه با دادستان کل.

تواند ر نیست، کمیسیون میدر سال بیشت £ 511( در مواردی که درآمد ناخالص خیریه از 1)
 ی زیر اعمال نماید:بر مورد استفاده 79حکم خود را تحت بخش 

 )الف( هریک از امنای خیریه،
 ی خیریه، یا)ب( تمامی اشخاص مرتبط با مؤسسه

ی خیریه )چنانچه آن مؤسسه، ی مؤسسه)ج( تعداد دو نفر یا بیشتر از ساکنان حوزه
 ی محلی باشد(.یک خیریه

شود )به استثنای مؤسسات معاف( که ( در مواردی برای خیریه استفاده می5د )( بن1)
 کمیسیون ...

 )الف( راضی باشد که امنای خیریه ....
(i) بایستی طرحی در راستای منافع خیریه را اعمال نمایند، اما 

(ii) ای معقول انجام آن را نپذیرفته یا ندیده بگیرند، وبه شیوه 

 ی بازنمودهای آن داده باشد.ی خیریه فرصت ارائه)ب( به متولیان مؤسسه     
 ( کمیسیون ...5)

که یک مورد استفاده برای یک طرح توسط خیریه انجام گرفته  )الف( در صورتی
 تواند به آن ادامه دهد، اماباشد می

ی تواند اهداف یک مؤسسهکند نمیکه به موجب این بند اقدام می )ب( در جایی
 گذاری مؤسسه گذشته باشد.سال از تاریخ پایه 11مگر آنکه خیریه را تغییر دهد 

 هر کجا که... (7)

ی خیریه نتواند یک طرح را به دلیل وجود جای خالی در میان )الف( یک مؤسسه
 ها اعمال نماید، اما متولیان مؤسسه یا عدم حضور یا عدم صالحیت هرکدام از آن
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لیان مؤسسه تعیین شود، به ای توسط این تعداد از متو)ب( چنین مورد استفاده
 نحوی که کمیسیون مناسباتی را در شرایط مربوط به این مورد در نظر داشته باشد، با این

تواند به چینی روندی ادامه دهد، انگار که این مورد استفاده توسط حال کمیسیون می
 خود مؤسسه تعیین شده باشد.

ی قضایی خود تحت بخش خیریه، حوزهتواند در رابطه با تمامی متولیان ( کمیسیون می9)
 را برای اهداف عزل متقاضی از تولیت اعمال نماید. 79

را در تمامی مواردی که ... )با  79ی قضایی خود تحت بخش ( کمیسیون نبایستی حوزه2)
 شود(حکم دادگاه به آن ارجاع داده نمی

قانون یا برانگیز خود، یا هرگونه پرسش خاص از )الف( به دلیل منشور بحث
 حقیقتی که ممکن است در آن دخیل باشد، یا

 )ب( به دالیل دیگر، 
رسیدگی به آن توسط دادگاه،  تواند تناسب بیشتری را دراعمال نماید. کمیسیون می

 مدنظر داشته باشد.
 ی قضایی کمیسیون: اعالناعمال حوزه .72

دادگاه، اساس حکم  ، مگر بر79اساس بخش  پیش از اعمال هرگونه حکمی بر (3)
ی خیریه بایستی کمیسیون قصد خود از انجام این عمل را به تمامی متولیان مؤسسه

 اعالم نماید البته به جز اشخاصی که ... 

 ها را یافت یا هیچ آدرس مشخصی در بریتانیا ندارند، یا توان آن)الف( نمی
)ب( شخصی که خود بخشی یا محرم اسرار برای یکی از موارد استفاده در 

 عمال حکم کمیسیون است.ا
 ( چنین اعالنی...1)

 )الف( ممکن است توسط پست تحویل داده شود، و
که توسط پست تحویل داده شود، ممکن است به آخرین  )ب( در صورتی

 آدرس مشخص آن شخص در بریتانیا ارسال شده باشد.
 (3) 71قدرت تغییر مبلغ مشخص شده در  .71

 به صالح است ...چنانچه بداند که انجام این کار 
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 ی تغییرات در ارزش پول، یا)الف( در نتیجه
-ها در رابطه با اینکه کدام کمیسیون می)ب( با توجه به افزایش تعداد خیریه

 ( اعمال نماید،1) 91را مطابق با بخش  79ی قضایی خود تحت بخش تواند حوزه
لغ متفاوت با ( را با جایگزینی یک مب1) 91تواند بنا به دستور بخش وزیر می

 مبلغی که قبالً تعیین شده بود، اصالح نماید.
 دهندهایی که مفاد این قانون را تغییر میقدرت ایجاد طرح .73

یک ی  اگر برای کمیسیون چنین به نظر برسد که یک طرح بایستی برای اداره (3)
 خیریه ایجاد شود، اما 

 ..)الف( برای این طرح این موضوع الزم یا مطلوب باشد که .
(i) شده توسط قانون را تغییر دهد، یامفاد تنظیم 

(ii)  هرگونه مفاد دیگری را ایجاد نماید که به فراسوی
اختیارات قابل اجرا توسط کمیسیون که در این بخش 

 نیامده است، برود، یا 

 به هر دلیلی بررسی پارلمانی برای طرح نیاز باشد،  ( ب)

بق با دورنمای (( یک طرح را مطا9اساس بند ) تواند )برکمیسیون می
 اثرپذیری از این بخش ایجاد نماید.

تواند بنا به دستور اساس این بخش می طرح ایجادشده توسط کمیسیون بر (1)
 وزیر به اجرا گذاشته شود.

( مشروط به ابطال به 1اساس بند ) (، یک دستور بر7( و )1اساس بندهای ) بر (1)
 ای از سوی هر دو مجلس است.موجب قطعنامه

طرح به فراسوی اختیارات قابل اعمال جدای از این بخش  در مواردی که (1)
جهت تغییر دادن مفاد قانونی موجود در آن یا اجرایی شدن تحت هرگونه 

گذارد، ممکن است هیچ دستوری به جز نگارش یک قوانین عمومی گام می
های پارلمان نیاز نویس از دستور و تأیید آن توسط هر کدام از بخشپیش

 نباشد.
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(، هریک از مفاد یک طرح که تحت این بخش به اجرا 7به بند )مشروط  (5)
تواند توسط دادگاه یا کمیسیون، اصالح شده و یا گذاشته شده است می

با دستور  79جایگزین شود، البته چنانچه این طرحی باشد که تحت بخش 
 کمیسیون به اجرا گذاشته شده باشد.

دستوری که آن را اجرایی  شود،( به یک طرح اعمال می1که بند ) در جایی (7)
 کند..می

)الف( ممکن است موجب شود که نیاز نباشد توسط طرحی که به اجرا 
اساس این بخش انجام  گذاشته شده اصالح یا جایگزین شود، مگر اینکه بر

 گرفته باشد، و
( اصالح و جایگزینی هر طرحی 1)ب( ممکن است موجب شود که بند )

 ا گذاشته شده است، انجام دهد.را که توسط این دستور به اجر
اساس این بخش بدون کارکرد مشابه و اعالن  ( نبایستی کمیسیون بر9)

اقدام  79مشابه به امنای خیریه اقدام نماید، چرا که اگر کمیسیون تحت بخش 
 نماید )بدون دستور از سوی دادگاه( چنین چیزی نیاز خواهد بود. 

طرح، یا در مواردی که به موجب  ( اما برای تمامی موارد کارکرد این2)
اساس این بخش یا  تواند برنماید، کمیسیون می( اقدام می7( یا )5)91بخش 
 و هرکدام که متناسب تلقی شود، عمل نماید. 79بخش 

 های ترویجیهای صورتحسابمحدودیت در هزینه .74
سازی یا ارتقای یک صورتحساب در پارلمان بدون ای در آمادههیچ هزینه (3)

رضایت دادگاه یا کمیسیون از هر نوع وجه قابل استفاده برای مقاصد یک 
 شود.خیریه، پرداخت نمی

 شود.نظر از هرگونه موارد انحصاری یک خیریه اعمال می( صرف3بند ) (1)

 اختیارات بیشتر جهت تغییر دادن کارایی اموال خیریه 72
 شود که کمیسیون راضی است ...( در جایی اعمال می1بند ) (3)

ای کارآمد تواند در شرایط موجود به شیوه)الف( کل درآمد خیریه نمی
 برای اهداف خیریه صرف شود،
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توان برای استفاده از )ب( چنانچه این شرایط تداوم یابد، طرحی را می
 اختیارات اضافی ایجاد نمود، و

 )ج( به هر علتی ایجاد چنین طرحی مطلوب نیست.
ستور، به متولیان خیریه اجازه دهد که به اختیار تواند بنا به د( کمیسیون می1)

خود )اما مشروط به هرگونه شرایط تحمیلی بنا به دستور( هرگونه درآمد 
یافته را برای هر هدفی که توسط چنین طرحی قابل اجراست، صرف تحقق

 نمایند.
اساس  یافته که توسط یک دستور بری درآمد تحقق( هرگونه موارد استفاده1)

 ( مجاز شناخته شود، بایستی برای اهداف خیریه استفاده شود.1بند )
 ( نبایستی به موارد زیر بسط یابد...1( یک دستور تحت بند )1)

 یافته پیش از تاریخ دستور، از درآمد تحقق £ 111)الف( به بیشتر از 
 ی بیش از سه سال پس از آن تاریخ، ویافته)ب( به درآمد تحقق

 یافته در هریک از این سه سال.از درآمد تحقق £ 311)ج( به بیشتر از 
 هااختیارات کمیسیون در انجام اقدامات به جهت محافظت از خیریه

 تعلیق متولیان و انتصاب مدیران موقت .76
 17اساس بخش  شود که در هر زمان پس از آن، کنکاشی بر( در جایی اعمال می1بند ) (3)

 شود ...در موارد زیر وارد عمل می در رابطه با خیریه ایجاد شود، کمیسیون

 ی خیریه، یا)الف( در صورت وجود هرگونه سوءرفتار و یا سوءمدیریت در اداره
 )ب( انجام اقدامات به جهت اهداف زیر مطلوب و ضروری باشد:

(iحفاظت از اموال خیریه، یا ) 
(iiتضمین استفاده ) خیریه.ی مناسب خیریه از آن اموال یا از اموال حاصل برای 

نظر از هر مورد در  ( جهت رسیدگی به سوءرفتار یا سوءمدیریت )صرف1مرجع در بند ) (1)
 یابد:انحصار متولیان( به موارد زیر بسط می

 کند، یا)الف( برای پاداش یا اجرت افرادی که در امور خیریه کار می
 )ب( برای سایر اهداف اجرایی، 

 اند.یریه در نظر گرفته شدهاین هزینه از مبالغی است که برای مقاصد خ
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 تواند از جانب خود یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:کمیسیون می (1)

)الف( طبق دستور، شخصی را که جزو متولیان، امنای خیریه، مأمورین، عوامل یا 
کارکنان خیریه است از دفتر یا شغل خود تعلیق نموده و او را در انتظار اخراج نگاه 

 یا سایر موارد(؛ 21، 99اه بر اساس بخش دارد )خو
ی مناسب خیریه )ب( طبق دستور، تعداد افرادی برابر با امنای خیریه را که جهت اداره

 داند، تعیین نماید؛الزم می
 )ج( طبق دستور ...

(i هرگونه اموال موجود در دست خیریه یا متعلق به آن را در مقام متولی رسمی )
 واگذار نماید،

(iiاز )  شخصی که این اموال به او واگذار گردیده بخواهد آن را به متولی رسمی
 واگذار نماید، یا

(iii) .هر شخصی را جهت انتقال این اموال به متولی رسمی تعیین نماید 

ی خیریه یا متولیان آن در دست دارد )د( به هر شخصی که اموال را از جانبی مؤسسه
 اموال نداشته باشد؛دستور دهد، بدون تأیید کمیسیون کاری با 

)ه( از بدهکاران خیریه بخواهد بدون تأیید خیریه هیچ پرداختی برای مسئول بدهکاری 
 که عزل شده است پرداخت نکنند؛

)و( طبق دستور )بدون در نظر گرفتن هیچ موردی از متولیان خیریه( معامالتی را که 
شوند، یی را که وصول میهاها وارد شود، یا ماهیت و میزان پرداختی تواند به آنمی

 ی خیریه بدون تأیید کمیسیون محدود نماید؛در اداره
( یک مدیر موقت را جهت اقدام به عنوان 92)ز( طبق دستور )به تبعیت از بخش  

 ی خیریه تعیین کند.کننده و مدیر در رابطه با اموال و امور مؤسسهدریافت
ری جهت تعلیق یک شخص از سمت ( )الف( دستو1( کمیسیون ممکن است تحت بند )1)

 ماه صادر نکند. 31ی زمانی بیش از مأمور یا کارمند برای دوره
-( )الف( که در مورد هر شخصی صادر شده باشد می1اساس بند ) ( اما هر دستوری بر5)

 ی زمانی تعلیق شخص برای حوادث ناشی از آن را تعیین نماید، و به طور ویژه:تواند دوره
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 راهم آوردن امکان اجرای اقدامی به نام آن شخص یا در غیر این)الف( برای ف
 صورت، اقدام برای آن شخص، و

)ب( در موارد متولیان خیریه، جهت تطبیق قوانین حاکم بر رسیدگی به متولیان در 
 رابطه با کاهش تعداد افراد قادر به انجام آن کار. 

 گذارد.( اثری نمی1( و )3)119این بر کلیت بخش 
 کمیسیون ...(7)

های زمانی که به تشخیص او مناسب است، تمامی دستورات )الف( بایستی در بازه
های )ج( اساس پاراگراف )الف( یا هرکدام از پاراگراف صادر شده توسط خود بر

 را مورد بررسی قرار داده، و 1تا )ز( از بند 
که جهت لغو  )ب( چنانچه در هرکدام از این موارد چنین به نظر برسد کمیسیونی

دستور به طور کامل یا بخشی از دستور، مناسب است، آن را لغو نماید )خواه 
 جویی یا سایر مقررات انتقالی باشد یا نباشد(. مشروط به هرگونه صرفه

 76جرم تخطی از دستورات خاص تحت بخش  .77
 شود:تخطی از یک دستور تحت موارد زیر برای هر شخصی جرم تلقی می (3)

 کند(،()د( )دستوری که شخص را از تقسیم اموال منع می1)97 )الف( بخش
 کند(، یا()ه( )دستوری که بدهکار را از لغو مسئولیت منع می1)97)ب( بخش 
 کند(.ها را محدود می()و( )دستوری که معامالت یا پرداخت1)97)ج( بخش 

مناسب از سطح ( در قبال محکومیتی که در مقیاس 3( شخص گناهکار در تخطی از بند )1)
 تجاوز نکند، مسئول است. 5

( این بخش نبایستی مانع انجام رسیدگی برای نقض اعتماد در مقابل هرکدام از امنای 1)
()د( تا )ز( شود )خواه 1)97های خیریه یا متولی در رابطه با تخطی از یک دستور تحت بخش

 خواه ذکر نشده باشد(.رسیدگی به تخطی در برابر متولی تحت این بخش ذکر شده باشد و 
 مدیران موقت: متمم .78

کند مناسب است جهت ( )ز( شخصی را که فکر می1)97تواند تحت بخش کمیسیون می (3)
 مدیریت موقت برای یک خیریه )شخصی به جز یکی از خود اعضا( تعیین نماید.
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هایی ()ز( ممکن است مقرراتی در ارتباط با عملیات1)97دستور صادرشده تحت بخش  (1)
شوند، ایجاد نماید. این تأثیری بر ه توسط مدیر موقت تعیین شده طبق دستور لغو میک

 ( ندارد.1( و )3)119های کلیت بخش

 آن عملکردها قرار است توسط مدیر موقت تحت مفاد کمیسیون، لغو شوند. (1)

تواند موارد زیر را ()ز( می1)97در ارتباط با لغو آن عملکردها، دستوری تحت بخش  (1)
 آورد:فراهم 

شود )خواه از )الف( داشتن چنین اختیارات و وظایفی که به امنای خیریه مربوط می
اند، این قانون ناشی شود، خواه از قانونی دیگر( به همان نحو که در دستور مشخص شده

 برای مدیر موقت منتسب توسط دستور؛ 
ست توسط )ب( هرگونه اختیارات یا وظایفی که به موجب پاراگراف )الف( قرار ا

 مدیر موقت برای کنار نهادن آن متولیان تعیین شده باشند.
 که شخصی توسط این دستور به عنوان مدیر داخلی منتسب شد ... ( جایی5)

ی مشاوره و راهنمایی( به مدیر موقت و عملکرد )قدرت ارائه 331)الف( بخش 
و خود امنای خیریه شود، به همان نحو که به وظایف امنای خیریه مدیر موقت اعمال می

 شود، ومربوط می
های مرتبط با هرگونه موارد خاص ناشی گیریتواند برای جهت)ب( کمیسیون می

 از ارتباط با لغو آن عملکردها به دادگاه عالی سپرده شود.
 ( )ب( ...5ای تحت بند )تواند طبق برنامه( دادگاه عالی می7)

 ، یاهایی را ارائه دادهگیری)الف( چنین جهت
)ب( چنین دستوراتی را جهت اعالم حقوق به هر شخصی )خواه پیش از دادگاه و 

 خواه پس از آن( ایجاد نماید.
 ی مربوطه پرداخت شود.()ب( بایستی توسط خیریه5های عملکرد تحت بند )( هزینه9)
 تواند با توجه به موارد زیر ارائه شود:شده توسط وزیر می( مقررات تنظیم2)

 شده مطابق با این بخش؛نتصاب و عزل اشخاص تعیین)الف( ا
 های مربوطه؛های این افراد خارج از درآمد خیریه)ب( پاداش

 هایی به کمیسیون توسط این افراد.ی گزارش)ج( ارائه
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 طور ویژه کمیسیون را مجاز به موارد زیر نماید: ( ممکن است به2( مقررات تحت بند )9)
 اند؛لغو عملکردهای شخصی که برای او تعیین شده )الف( نیاز به امنیت برای

 ی این افراد؛الزحمه)ب( جهت تعیین مقدار حق
الزحمه در چنین شرایطی که از پیش توسط این )ج( رد کردن هر مقدار حق

 است. مقررات تعیین شده
 برکناری متولی یا مأمور برای اهداف حفاظتی .79

در  17هر زمان پس از انجام کنکاش تحت بخش  شود که در( در جایی اعمال می1بند ) (3)
()الف( اطمینان 3)97ی خیریه، کمیسیون از هر دو مورد ذکرشده در بخش رابطه با مؤسسه

 حاصل نماید )سوءمدیریت یا سوءرفتار(.

 تواند به اختیار خود یکی با هر دو مورد زیر را انجام دهد:کمیسیون می (1)

ن، امنا، مأمورین، عوامل یا کارکنان خیریه را که در )الف( طبق دستور، هرکدام از متولیا
 گیرند عزل کندموارد زیر جای می

(i)  کسی که مسئول یک سوءرفتار یا سوءمدیریت بوده و یا از آن مطلع
 باشد، یا

(ii)  کسی که اقداماتش باعث سوءرفتار یا سوءمدیریت شده و یا آن را
 تسهیل نماید؛

 یه ایجاد نماید.ی خیر)ب( طبق دستور، طرحی برای اداره
 سایر اختیارات در عزل و نصب متولیان خیریه .81

تواند متولی خیریه را مطابق دستوری که خود صادر نموده عزل نماید، البته کمیسیون می (3)
 چنانچه...

 سال گذشته، متولی... 5)الف( ظرف 
(i) که پیشتر حکم به ورشکستگی او شده، منفصل شده باشد، یا 

(ii) ی برای اعمال متولی در منفصل شدن از پیشتر ترکیب یا چیدمان
 بستانکاران ایجاد شده باشد؛

 )ب( متولی در یک تسویه نقش داشته باشد؛
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از  3921)ج( متولی به دلیل اختالالت ذهنی عنوان شده در قانون بهداشت روانی 
 انجام امورات ناتوان باشد؛

ها از خود نشان  ام آن)د( متولی اقداماتی را انجام نداده باشد و تمایلی نیز به انج
 نداده باشد؛
 )ه( متولی...

(iخارج از انگلستان و ولز باشد یا نتوان او را پیدا کرد، یا ) 
(iiعملی را انجام ندهد؛ ) 

ی مناسب خیریه و ناکامی یا عدم حضور متولی در انجام اقدامات مانع از اداره
 شد.

شخصی را در امنای خیریه شده از جانب خود،  تواند طبق دستور صادرکمیسیون می (1)
 منتصب نماید..

( یا 3یا بند ) 99)الف( در جایگاه متولی خیریه که توسط کمیسیون تحت بخش 
 مواردی دیگر عزل شده باشد؛

ای وجود نداشته باشد؛ یا به دلیل وجود جای خالی )ب( چنانچه هیچ متولی خیریه
ها انتصاب  وان برای آندر تعداد یا غیبت و عدم صالحیت هرکدام از خیریه که نت

 انجام داد؛
)ج( چنانچه یک متولی خیریه وجود داشته باشد که شرکت چند عضوی نیست و 

 ی مناسب خیریه الزم است؛کمیسیون اعتقاد دارد که افزایش نفرات برای اداره
سی مناسب خیریه، داشتن متولیان -)د( چنانچه کمیسیون اعتقاد دارد که برای اداره

است، زیرا یکی از اعضای موجود بایستی در هر صورت جزو متولیان اضافی نیاز 
 خیریه باقی بماند...

(iخارج از انگلستان و ولز بوده و یا نمی )توان او را یافت، یا 
(iiکار خود را انجام نمی ).دهد 

(، مرجع رسیدگی به داشتن حکم ورشکستگی عبارت است از i()الف()3در بند ) (1)
 تولی که توقیف شده باشد.مرجعی برای امالک م
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شود به جز زمان پس از ی معاف اعمال نمیی خیریهاین بخش در ارتباط با مؤسسه (1)
 در ارتباط با آن. 17اساس بخش  انجام یک کنکاش توسط کمیسیون بر

 
 عزل و نصب متولیان خیریه: متمم .82

ولیان خیریه جهت عزل یا نصب مت 21و  99، 97های اساس بخش اختیارات کمیسیون بر (3)
به اختیار خود عبارت است از قدرتی جهت صدور چنین دستوری در ارتباط با واگذاری 

تواند در عزل و نصب متولی یا انتقال هرگونه دارایی به امنای خیریه که کمیسیون می
به کار گیرد )صالحیت همزمان کمیسیون با دادگاه عالی  79خیریه توسط آن تحت بخش 

 برای اهداف خاص(.

 ها یا این بخش...هرگونه دستوری تحت هرکدام از بخش (1)

 )الف( برای عزل و نصب امنای خیریه یا متولیان، یا 
 )ب( برای واگذاری هرگونه دارایی،

 دارد. 79اثری مشابه یک دستور صادرشده تحت بخش 
شود به جز زمان پس از انجام یک ی معاف اعمال نمی( در ارتباط با یک خیریه3بند ) (1)

 در ارتباط با آن. 17اساس بخش  اش توسط کمیسیون برکنک
 عزل متولیان: اعالن .81

، بایستی کمیسیون، قصد 21یا  99های پیش از انجام هر امر قضایی به موجب بخش (3)
توان او را یافت یا ن را به تمامی امنای خیریه، به جز کسی که نمیآخود از انجام 

 آدرس مشخصی در بریتانیا ندارد.

 هایی...چنین اعالنتمامی  (1)

 توان توسط پست تحویل داد، و)الف( را می
)ب( چنانچه توسط پست تحویل داده شوند، به آخرین آدرس مشخص 

 شوند.گیرنده در بریتانیا ارسال می
 قدرت تعلیق یا عزل متولیان از عضویت خیریه 83

 شود که...( در جایی اعمال می1بند ) (3)
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( مبنی بر تعلیق از مأمورین یا 1)97بخش اساس  )الف( کمیسیون دستوری بر
کار یک شخص )متولی، امنای خیریه، مأموران، عاملین یا کارکنان( از خیریه صادر 

 کند، و
 ی خیریه باشد.)ب( شخص عضوی از مؤسسه

زمان ی  تواند دستوری در تعلیق عضویت افراد از خیریه برای دوره( کمیسیون می1)
 کار تعلیق شده، صادر نماید. مشخصی که شخص از مأموریت یا

 شود که ...( در جایی اعمال می1( بند )1)
( دستوری در راستای عزل از 1)99اساس بخش  )الف( کمیسیون بر

مأموریت و کار یک شخص )متولی، امنای خیریه، مأموران، عاملین یا کارکنان( از 
 خیریه صادر نماید، و

 ی خیریه باشد.)ب( شخص عضوی از مؤسسه
 تواند دستورات مبنی بر موارد زیر صادر کند:کمیسیون می (1)

 )الف( فسخ عضویت شخص از خیریه، و
 )ب( منع شخص از ازسرگیری عضویت در خیریه بدون رضایت کمیسیون.

سال یا بیشتر  5()ب( 1( چنانچه موارد استفاده برای رضایت کمیسیون تحت بند )5)
میسیون آن مورد استفاده را اعطا نماید، مگر پس از صدور فرمان صورت پذیرد، بایستی ک

 آنکه اطالع یابد به دلیل شرایط خاص، بایستی آن را رد کرد.
 پذیردای که انجام میقدرت پیشبرد اقدامات ویژه .84

شود که در زمانی پس از انجام بازرسی توسط این بخش در جایی اعمال می (3)
خیریه، مواردی مشابه آنچه که در ی در رابطه با مؤسسه 17اساس بخش  کمیسیون بر

()ب( 3)97()الف( )سوءمدیریت یا سوءرفتار( یا مشابه آنچه که در بخش 3)97بخش 
 )نیاز به حفاظت از اموال( ذکر شد، اتفاق بیفتد.

 ها امر کند... تواند به اینکمیسیون می (1)

 )الف( امنای خیریه،
 )ب( متولیان خیریه،

 )ج( مأمورین و کارکنان خیریه، یا
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 ی خیریه،)د( )در حالت وجود شرکت( خود مؤسسه
داند، که اقدامی مشخص در راستای فرمانی که کمیسیون به مصلحت خیریه می

 انجام دهند.
 هر دستور تحت این بخش... (1)

گیرد، در غیر گیرد یا نمی)الف( ممکن است نیازمند اقدامی باشد که انجام می
وسط شخص یا اشخاصی مرتبط است، صورت در بستر اختیارات قابل اجرا ت این

 شود، اماخیریه یا اموال آن اجرا میی  یا توسط خیریه در ارتباط با اداره
)ب( ممکن است نیازمند اقدامی نباشد که توسط قانون منع شده یا صراحتاً 

 توسط امنای خیریه منع شده یا با اهداف آن متناقض باشد.
 زمانی تحت نظارت یک دستور برکار انجام گرفته توسط شخص یا سا ( هر1)

شده در اساس این بخش بایستی به عنوان اموالی تلقی شود که طبق اختیارات عنوان
 ()الف( عنوان شده است.1بند )

( بر هیچ قرارداد یا سایر حقوق ناشی از ارتباط با چیزهایی که تحت 1( بند )5)
 گذارد.اند، اثر نمینظارت چنین دستوری انجام گرفته

 ی خیریهقدرت هدایت کارکردهای اموال مؤسسه .82
 شود که خیریه اطمینان یابد...این بخش در جایی اعمال می (3)

)الف( که شخص یا اشخاصی تحت اختیار و نظارت هرگونه اموال خیریه، 
 تمایلی به اعمال آن به طور مناسب برای اهداف خیریه نیستند، و

اف تضمین کارکرد مناسب )ب( که صدور دستوری تحت این بخش برای اهد
 آن اموال برای اهداف خیریه، مطلوب و ضروری است.

تواند طبق دستور، شخص یا اشخاص مرتبط با استفاده از اموال به ( کمیسیون می1)
 ای را که در دستور مشخص شده، هدایت نماید.چنین شیوه

 ( یک دستور این بخش...1)
شوند، در غیر شوند یا نمیانجام می )الف( ممکن است نیازمند اقداماتی باشد که

صورت در چارچوب اختیارات قابل اجرا توسط شخص یا اشخاص مربوطه در  این
 ارتباط با آن اموال هستند، اما 
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)ب( ممکن است نیازی به انجام اقدامی نباشد که توسط قانون منع شده یا صراحتاً 
 توسط امنای خیریه ممنوع شده است.

اساس این بخش  ده توسط شخص تحت نظارت یک دستور برش( هر عمل انجام1)
گیرد، ()الف( انجام می1شده در بند )بایستی به عنوان عملی که در چارچوب اختیارت عنوان

 تلقی شود.
( بر هیچ قرارداد یا سایر حقوق ناشی از ارتباط با چیزهایی که تحت نظارت 1( بند )5)

 گذارد.اند، اثر نمیچنین دستوری انجام گرفته
 ی خیریه ارسال شوندکپی دستورات خاص و دالیل خاص که بایستی به مؤسسه 86

( صادر 1شده در بند )اساس یکی از مفاد عنوان در جایی که کمیسیون دستوری بر (3)
 ( را برای موارد زیر ارسال نماید...1کند، بایستی اسناد ذکرشده در بند )می

 ر صورت وجود شرکت(، یای مربوطه )دی خیریه)الف( برای مؤسسه
 )ب( )در غیر این صورت( برای هرکدام از امنای خیریه.

 اند از: ( این مفاد عبارت1)
 )تعلیق متولیان و انتصاب مدیران موقت(؛ 97بخش 
 )عزل امنا یا مأمورین برای اهداف حفاظتی(؛ 99بخش 
 )دیگر اختیارات جهت عزل و نصب متولیان خیریه(؛ 21بخش 
 و نصب امنای خیریه: متمم(؛)عزل  23بخش 
 )قدرت تعلیق یا عزل متولیان از عضویت خیریه(؛ 21بخش 
 )قدرت هدایت اقدامات خاصی که قرار است انجام گیرد(؛ 21بخش 
 )قدرت هدایت موارد استفاده از اموال خیریه(. 25بخش 

 اند از.. (این اسناد عبارت1)
 )الف( یک کپی از دستور، و

 یل کمیسیون برای صدور آن.ای از دال)ب( بیانیه
( بایستی اسناد به محض آنکه پس از صدور فرمان، قابل اجرا شد، به خیریه یا امنای 1)

 خیریه ارسال شود.
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ی ( در ارتباط با اسناد، یا )در مواردی( با بیانیه1( نیازی نیست کمیسیون بر بند )5)
 ها را مدنظر داشته باشد: م اینمربوط به دالیل کمیسیون، منطبق باشد، البته چنانچه انجا

 وجویی را مخدوش نماید، یا)الف( هرگونه بازرسی یا پرس
 )ب( به نفع خیریه نباشد؛

اما پس از آنکه کمیسیون فهمید که این موارد وجود ندارد، بایستی اسناد، یا 
 )در موارد ممکن( بیانیه را به خیریه یا متولیان خیریه در اسرع وقت ارسال نماید.

شوند نیاز چ چیز در این بخش به اسنادی که بایستی به اشخاص زیر ارسال هی (7)
 نیست:

 ها را یافت توان آن)الف( اشخاصی که نمی
 )ب( هیچ آدرس مشخصی در بریتانیا ندارند.

( هر سندی که الزم باشد به اشخاص تحت این بخش ارسال شود به شخص به همان 9)
تواند بر روی شخص منطبق تحت این قانون میای که دستور صادره از کمیسیون شیوه

 شود.تأثیر بگذارد، ارسال می 119بر بخش 
 های خاص در اسکاتلندنظارت توسط کمیسیون خیریه .87

در ارتباط با  27تا  21های ()ب(( و بخش1)99)به جز بخش  21تا  97های بخش (3)
 شوند:  شخص که جزو موارد زیر باشد، اجرایی می هر

 های اسکاتلند ورود کرده باشد، وخیریهی  که به اداره )الف( شخصی
 طور کامل یا عمدتاً از سوی انگلستان و ولز مدیریت و نظارت شود،  )ب( به

 گیرند.ها تحت تأثیر قرار میها در ارتباط با خیریه چرا که این
 شود که...( در جایی اعمال می1بند ) (1)

طور کامل  اسکاتلند ورود کرده باشد بههای ی ثبت خیریه)الف( شخصی که به اداره
 یا عمدتاً تحت نظارت و کنترل از سوی اسکاتلند باشد، و

)ب( هرکسی که در اسکاتلند و ولز هرگونه اموالی را از جانب سازمان یا شخصی 
 مرتبط با مدیریت و کنترل در اختیار داشته باشد.
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طالعاتی که ممکن است توسط ی چنین ا( چنانچه کمیسیون اطمینان یابد که بر پایه1)
(، ممکن 1شده در بند )ی اسکاتلند به آن عرضه شده باشد، همانند موارد عنوانمقررات خیریه

 گیرد.است صدور فرمانی نیازمند شخصی باشد که اموال بدون تأیید کمیسیون در اختیار نمی
 
 اند از: ( این موارد عبارت1)

 ی سازمان، ویریت در اداره)الف( وجود هرگونه سوءرفتار یا سوءمد
ی ( با هدف حفاظت از سازمان یا تضمین استفاده1)ب( صدور فرمانی تحت بند )

 مناسب از چنین اموالی برای اهداف سازمان، ضروری و مطلوب باشد.
 شود که...( در جایی اعمال می7( بند )5)

ان که به )الف( شخصی در انگلستان و ولز هرگونه اموالی را از جانب یک سازم
ی ثبت اسکاتلند ورود پیدا کرده یا از جانب شخصی که با مدیریت یا کنترل چنین اداره

 سازمانی در ارتباط است، در اختیار داشته باشد، و
ی چنین اطالعاتی که ممکن است )ب( کمیسیون مطمئن شود که )خواه بر پایه

 ائه شده باشند( ...ی اسکاتلند یا مواردی غیر از آن ارتوسط اداره ثبت خیریه
(iهرگونه سوءرفتار یا سومدیریتی در اداره )ی سازمان وجود داشته، و 
(ii( صدور فرمانی تحت بند )با هدف حفاظت از اموال سازمان یا تضمین 7 )
 ی مناسب از چنین اموالی برای اهداف سازمان، مطلوب و ضروری باشد.استفاده

 تواند طبق دستور ...کمیسیون می
در فرمان مطابق با  گونه که ای همان( اموال را در چنین سازمان یا خیریه)الف
 ( عنوان شده، واگذار نماید،2)( و9بندهای )

)ب( از تمامی اشخاصی که اموال به آنها واگذار شده بخواهد آن را به چنین 
 ای انتقال دهد، یاسازمان یا خیریه

 ای منصوب نماید.یا خیریه )ج( شخصی را جهت انتقال اموال به چنین سازمان
 ( مشخص نماید که ...7تواند در فرمانی تحت بند )( کمیسیون می7)

 ی اسکاتلند ورود پیدا کرده، یا)الف( آن سازمان دیگر که به اداره ثبت خیریه
 ای،)ب( چنین خیریه
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به هر نحو که مناسب دید، آیا اهداف سازمان یا خیریه از دید کمیسیون با 
()الف( که به لحاظ منطقی قابل اجراست، به آن 5ه که سازمان در بند )شخصیت آنچ

 ارجاع داده شد، یکسان است یا خیر.
ای را مشخص نماید مگر اینکه آن را از (اما بایستی کمیسیون هیچ سازمان یا خیریه9)

 موارد زیر دریافت نموده باشد...
 )الف( اشخاص مرتبط با مدیریت و کنترل سازمان، یا

 امنای خیریه،  )ب(
 ها مایل به پذیرش اموال هستند. تأیید کتبی اینکه آن

 ها و دستوراتانتشار عمومی مرتبط با طرح
 هاانتشار عمومی مرتبط با طرح 88

 تواند...کمیسیون نمی (3)

ی یک اساس این قانون جهت ایجاد طرحی برای اداره )الف( هیچ دستوری بر
 خیریه صادر کند، یا

را به دادگاه یا وزیر جهت صدور فرمان اجرایی نمودن آن ارائه )ب( چنین طرحی 
 نماید،

( تبعیت 1مگر اینکه پیش از انجام آن، کمیسیون از الزامات انتشار عمومی در بند )
 نماید.

 ( است.1ای مشروط به عدم استفاده از آن الزامات تحت بند )
 اند از: الزامات انتشار عمومی عبارت (1)

ون اعالن عمومی از طرح پیشنهادی خود ارائه داده، )الف( بایستی کمیسی
 ها دعوت نماید، وی زمانی مشخص در اعالننمایندگانی را طی یک دوره

های ی محلی )به جز خیریه)ب( در مورد مربوط به طرح مرتبط با یک خیریه
نویس از طرح کلیسا( در یک محله، یا در یک اجتماع در ولز، بایستی کمیسیون یک پیش

 ها ارسال نماید: ا برای اینر
(i ،شورای محله، یا اگر محله شورا نداشته باشد، برای رئیس جلسات محل )

 یا



پیوست ها  /  275

(ii شورای اجتماع، یا اگر اجتماع شورا نداشته باشد، برای شورای استان یا )
 ی استان.شورای قصبه

رد بایستی توسط پذیشود یا چنین ارتباطاتی انجام میهایی ارائه میکه چنین اعالن زمانی (1)
 کمیسیون تعیین شود.

تواند تعیین کند که یکی یا هر دو الزام انتشار عمومی در ارتباط با طرح کمیسیون می (1)
 شوند یا خیر، البته اگر اطمینان یابد که ...خاصی اعمال می

 )الف( به دلیل ماهیت طرح، یا
 )ب( به هر دلیل دیگری،

 .انطباق با الزام یا الزامات نیاز نیست
-های پیشنهادی را تحت این بخش ارائه میجایی که کمیسیون اعالن عمومی از طرح (5)

 نماید...

ی زمانی )الف( بایستی هرگونه الزامات انجام گرفته برای آن در چارچوب دوره
 مشخص در آن اعالن را مدنظر داشته باشد، و

ر( که بدون هایی کار خود را ادامه دهد )بدون اعالن بیشتتواند با طرح)ب( می
 اند.دانند، انجام دادهاند یا اصالحاتی را که مطلوب میاصالح بوده

ی ( جایی که کمیسیون فرمانی را تحت این قانون جهت ایجاد طرحی برای اداره7)
نماید، بایستی یک کپی از فرمان در دسترس باشد، برای حداقل یک ماه پس خیریه صادر می

 .... معوقهای عمومی در تمامی زمان از انتشار فرمان، برای بازرسی
 )الف( در دفتر کمیسیون، و

 ی خیریه.محلی است، در مکانی مناسب در محدوده خیریه ی)ب( اگر خیریه یک 
که کمیسیون اطمینان یابد به هر دلیلی کپی کردن طرح برای  ()ب( در صورتی7( بند )9)

 شود.یدر دسترس بودن آن به صورت محلی نیاز نیست، اعمال نم
 های پیشنهادی که بایستی تحت این بخش ارائه شوند...( هرگونه اعالن عمومی طرح2)

-های پیشنهادی، یا چنین جهتهایی از طرحی چنین ویژگی)الف( دربردارنده
داند، ها که کمیسیون کافی و مناسب می هایی برای دستیابی به اطالعاتی پیرامون آنگیری

 است، و
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 ای باشد که کمیسیون آن را کافی و مناسب بداند.)ب( باید به شیوه
 انتشار عمومی دستورات مرتبط با متولیان و سایر افراد .89

اساس این قانون جهت انتصاب، اخراج یا عزل  تواند هیچ دستوری برکمیسیون نمی (3)
 امنای خیریه یا متولیان برای خیریه صادر نماید، مگر آنکه..

 در ارتباط باشد، یا)الف( دستور با متولی رسمی 
 ()ب( )انتصاب امنای بیشتر برای خیریه( باشد، 1)97)ب( دستوری تحت بخش 

 ( تبعیت کند.1مگر اینکه پیش از انجام آن، کمیسیون از الزام انتشار عمومی در بند )
 ( است.1این مشروط به هرگونه عدم استفاده از آن الزام تحت بند )

ایستی کمیسیون اعالن عمومی از طرح پیشنهادی الزام انتشار عمومی آن است که ب (1)
ها دعوت ی زمانی مشخص در اعالنخود ارائه داده، نمایندگانی را طی یک دوره

 نماید.

پذیرد بایستی شود یا چنین ارتباطاتی انجام میهایی ارائه میکه چنین اعالن زمانی (1)
 توسط کمیسیون تعیین شود.

نتشار عمومی در ارتباط با طرح خاصی اعمال تواند تعیین کند الزام اکمیسیون می (1)
 شوند یا خیر، البته اگر اطمینان یابد که به هر دلیلی تبعیت از آن الزام، نیاز است. می

پیش از آنکه کمیسیون دستوری تحت این قانون جهت عزل شخصی که یکی از  (5)
 شرایط زیر را دارد....

 )الف( جزو امنای خیریه یا متولیان آن است، یا
 ( یک مأمور، عامل، یا کارمند خیریه است، )ب

-بدون رضایت شخص، بایستی کمیسیون چیزی کمتر از اعال یک ماهه برای طرح
ها ی زمانی مشخص در اعالنهای پیشنهادی آن ارائه ندهد، نمایندگانی را طی یک دوره

 دعوت نماید.
داشته که شخص یافت نشد یا هیچ آدرس مشخصی در بریتانیا ن این در صورتی

 شود.باشد، اعمال نمی

های پیشنهادی را تحت این بخش ارائه جایی که کمیسیون اعالن عمومی از طرح (7)
 نماید...می
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ی زمانی )الف( بایستی هرگونه الزامات انجام گرفته برای آن در چارچوب دوره
 مشخص در آن اعالن را مدنظر داشته باشد، و

دامه دهد )بدون اعالن بیشتر( که بدون هایی کار خود را اتواند با طرح)ب( می
 اند.دانند، انجام دادهاند یا اصالحاتی را که مطلوب میاصالح بوده

 شود...( هرگونه اعالن از هر طرح پیشنهادی که تحت این بخش ارائه می9)
-های پیشنهادی، یا چنین جهتهایی از طرحی چنین ویژگی)الف( دربردارنده

داند، ها که کمیسیون کافی و مناسب می بی به اطالعاتی پیرامون آنهایی برای دستیاگیری
 است، و

 ای باشد که کمیسیون آن را کافی و مناسب بداند.)ب( باید به شیوه
 شود ...( ارائه می5( هرگونه اعالنی که تحت بند )2)

 )الف( بایستی توسط پست تحویل داده شود، و
باید به آخرین آدرس مشخص گیرنده  )ب( چنانچه توسط پست تحویل داده شود،

 در بریتانیا ارسال شود.
 اموال واگذارشده به متولیان رسمی

 سپردن اموال خیریه به متولیان رسمی، و فسخ اعتماد .91
 تواند طبق دستور ...دادگاه می (3)

 )الف( هرگونه ملک تحت اختیار خیریه را به متولی رسمی واگذار نماید،
ی انتقال آن به متولی ها واگذار شده اجازه ملکی به آن)ب( به اشخاصی که چنین 
 ها طلب کند، یا رسمی را داده، و این کار را از آن

 )ج( هر شخصی را جهت انتقال چنین ملکی به متولی رسمی منصوب کند.
 شود.ی رهن یا موارد دیگر اعمال نمی( به هیچ ملکی به شیوه3( اما بند )1)
تواند متولی رسمی مورد اعتماد خیریه واگذار شده باشد، دادگاه می( در جایی که اموال به 1)

داری از تمام جهات یا برای هرکدام از این اموال، صادر  دستوری جهت عزل متولی رسمی از امانت
 نماید.
 جا که ... ( هر1)

 داری هر مالی عزل شود، یا )الف( متولی رسمی از امانت
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 نه اموالی را در اختیار دارد، خاتمه یابد، )ب( اعتماد به متولی رسمی که هرگو
ها را به گیریتواند چنین دستورات واگذاری را صادر نموده و این جهتدادگاه می

 داند واگذار نماید.ای که دادگاه آن را الزم و به تبع آن، به مصلحت میشیوه
 گونه زیان برخاسته از موارد زیر نیست: (هیچ شخصی مسئول هیچ5)

 قدام در انطباق با یک دستور تحت این بخش، یا )الف( ا
 گیرد.چیزی که به موجب چنین سفارشی انجام می )ب( اجرایی شدن بر هر

 ( هیچ شخصی از این موارد معاف نیست:7)
 )الف( اقدام در انطباق با یک دستور تحت این بخش، یا

د، چراکه این گیرچیزی که به موجب چنین سفارشی انجام می )ب( اجرایی شدن بر هر
 شود.ای به صورت نادرست حاصل میدستور به هر شیوه

 شوندمقررات تکمیلی برای اموالی که به متولی رسمی واگذار می .92
ی با رعایت مفاد این قانون، در جایی که اموالی به متولی رسمی مورد اعتماد مؤسسه (3)

 خیریه واگذار شود، متولی رسمی ...

 ، بلکهنمایدر مدیریتی را اعمال )الف( نبایستی هیچ اختیا
 که متولی هر مالی ... )ب( از آنجا

(iتمامی اختیارات، وظایف و مسئولیت ) ،های مشابهی را به دوش دارد 
(iiمستحق حقوق و مصونیت )های یکسانی است، و 
(iii) ی یکسانی است،در معرض کنترل و دستورات دادگاه به شیوه 

-یک متولی مورد اطمینان را منصوب می 3917مناء قانون عمومی ا 1اساس بخش  شرکت بر
 نماید.
 کند. ها را به متولی رسمی اعطا نمی( اختیار تغییر هزینه3بند ) (1)

(، هرکجا که زمینی به متولی رسمی مورد اعتماد خیریه واگذار شود، 1مشروط به بند ) (1)
مواردی را که  توانند به نام و از جانب متولی رسمی، تمامی اطمینان وامنای خیریه می

ها واگذار گردیده، به  توانند به خوبی اجرا نمایند عملی نموده و یا چنانچه ملک به آنمی
 نام و از جانب خود آن را اجرا کنند.
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()ج( به متولی رسمی واگذار 1) 97چنانچه هر ملکی به موجب فرمانی تحت بخش  (1)
ها در ارتباط با هرگونه  آن ( توسط1شود، اختیارات اعطاشده به امنای خیریه توسط بند )

ی انجام گرفته بر روی ملک قابل اعمال نیست، مگر اینکه معامله توسط فرمان معامله
 دادگاه یا کمیسیون مجاز شناخته شود.

 
 ی خیریه واگذار گردد....هرکجا که ملکی به متولی رسمی مورد اعتماد مؤسسه (5)

ها در  ات جهت ورود به آن)الف( امنای خیریه قدرت مشابهی جهت برقراری مقرر
 شد، دارند، وها واگذار می ارتباط با ملک به همان نحوی که اگر زمین به آن

)ب( هر پیمان، قرارداد یا شرطی که توسط یا علیه متولی رسمی قابل اجرا باشد، به 
این خاطر که ملک به متولی رسمی واگذار شده، توسط یا علیه امنای خیریه به همان 

 شد، قابل اجراست.ها واگذار می ر زمین به آننحوی که اگ
( با جایگزینی مراجع خیریه برای 5( تا )1ی خیریه، بندهای )( در ارتباط با یک مؤسسه7)

 شوند.مراجع امنای خیریه اعمال می
گونه حقی به امنای خیریه یا متولیان جهت تحمیل هرگونه  ( هیچ5( تا )1( بندهای )9)

 دهند.ی رسمی نمیمسئولیت شخصی به متول
( در جایی که متولی رسمی به عنوان یکی از امنا حق توقیف اوراق بهادار یا اسناد مرتبط 2)

ی در اختیار بودن یا تحت کنترل امنای ها اجازه تواند به آنبا اموال خیریه را دارد، متولی رسمی می
 هد.خیریه بودن بدون تحمیل هرگونه مسئولیتی با انجام این کار را بد

 2987ی وضع اماکن متولی رسمی و قانون حکم اعاده
 شودوارد عمل می 2987سلب متولی رسمی در جایی که قانون  .91

 شود که ( در جایی اعمال می1بند ) (3)

 )الف( هرگونه ملکی به متولی رسمی مورد اعتماد خیریه واگذار شده باشد، و
ی وضع کم اعاده)حق ح 3929قانون  3)ب( کمیسیون متوجه شود که بخش 

شده با اعتماد( در ارتباط با ملک درزمان خاصی با شرایط ویژه عملیاتی  جایگزین
 خواهد شد.



کشور بریتانیا 280  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

توسط کمیسیون با هدف عزل یکی از امنای خیریه قابل  79( صالحیتی که تحت بخش 1)
د، ارتباط با آن ملک عمل کن در 3929قانون  3تواند در هر زمانی پیش از آنکه بخش اجراست می

 توسط کمیسیون به اختیار خود برای اهداف زیر اجرایی شود:
 داری ملک، و )الف( صدور فرمانی جهت عزل متولی رسمی از امانت

ها که به دید کمیسیون، گیریهای واگذاری و دادن این جهت)ب( صدور چنین فرمان
 ضروری هستند و در نتیجه به مصلحت خواهند بود.

 ...95تا  91های بخش( در این بخش و تمامی 1)
 است، و 3929ی وضع اماکن به معنای قانون حکم اعاده 3929)الف( قانون 

در ارتباط با هرگونه ملکی که به مرجع  3929قانون  3)ب( هرگونه ارجاع به بخش 
 شود.رسیدگی تحت این بخش است، اطالق می

 شودعملیاتی می 2987سلب متولی رسمی در جایی که قانون  .93
 شود که ...( در جایی اعمال می1) بند (3)

در ارتباط با هرگونه زمینی که بالفاصله پیش از زمان  3929قانون  3)الف( بند 
 شود، واجرایی شدن آن به متولی رسمی مورد اطمینان خیریه واگذار شده، عملیاتی می

خش ماند اما این به اعتماد ناشی از این ب)ب( ملک در اختیار متولی رسمی باقی می
 بود. خواهد

 تواند...( دادگاه یا کمیسیون )به اختیار خود( می1)
 داری ملک صادر نماید، و)الف( فرمانی جهت عزل متولی رسمی از امانت

های واگذاری را صادر نموده و این ( این فرمان95و  91های )ب( )بنا به بخش
 ارائه نماید.ها را هر جا که الزم دید و به تبع آن مصلحت باشد، گیریجهت

 ی خیریه پس از سلبواگذاری ملک در امنای مربوطه .94
داری هرگونه ملکی شود که فرمان عزل متولی رسمی از امانت( در جایی اعمال می1بند ) (3)

... 

 ها صادر شده باشد... )الف( توسط یکی از این
(i) (، یا1)91اساس بخش  دادگاه بر 

(ii) 79اساس بخش  کمیسیون بر ، 
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به احتمال زیاد در ارتباط با آن ملک، عملیاتی خواهد  3929قانون  3بخش  بر این اساس که
 شد، یا

 صادر شود. 91)ب( توسط دادگاه یا کمیسیون تحت بخش 
شوند، امنای ها واگذار شود و از متولی رسمی عزل می ( اشخاصی که قرار است ملک به آن1)
طمینان یابد که واگذاری به برخی اشخاص خیریه هستند، مگر اینکه دادگاه یا کمیسیون ای  مربوطه

 دیگر مناسب است.
 به این معناست: "ی خیریهامنای مربوطه"( 1( در بند )1)

()الف( اشاره شد، امنای خیریه که 3)الف( در ارتباط با فرمان صادرشده که در بند )
ها واگذار شده در متولی رسمی بالفاصله پیش از زمانی که دستور  ملک به آن

 اتی شده است، یاعملی
ها  ، امنای خیریه که ملک به آن91)ب( در ارتباط با فرمان صادرشده تحت بخش 

در  3929قانون  3واگذار شده در متولی رسمی بالفاصله پیش از زمانی که بخش 
 ارتباط با ملک عملیاتی شده است.

 2987مقررات تکمیلی در ارتباط با قانون  .92
 ود که ...ش( در جایی اعمال می1بند ) (3)

شود که در بخش در ارتباط با هرگونه ملکی اعمال می 3929قانون  3)الف( بخش 
 ()الف( اشاره شد، و3)91

-()ب( اشاره شده، باقی می3)91)ب( زمین در اختیار متولی رسمی که در بخش 
 ماند.

 ( ...1( مشروط به بند )1)
ن بخش که به افرادی هایی جدای از ای)الف( تمامی اختیارات، وظایف و مسئولیت
هایی قرار خواهند  شوند، به جای آنمتولی رسمی مورد اطمینان برای ملک داده می

 شوند، وگرفت که به امنای خیریه مربوط می
دهی و توانند به نام و از جانب متولی رسمی، تمامی اطمینان)ب( این امنا می

کنند، عملیاتی نموده و یا در ی مناسب اجرا توانند به شیوهها می چیزهایی را که آن
 ها را انجام دهند. ها واگذار شده، به نام و از جانب آن که ملک به آن صورتی
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ی فروش ملک در زمانی را که ای تلقی شود که به متولیان اجازه( نبایستی به گونه1( بند )1)
 در اختیار متولی رسمی است، بدهد و یا این را از وی بخواهد.

 ..که. ( هرکجا1)
، عزل 91داری هرگونه ملکی طبق فرمانی تحت بخش )الف( متولی رسمی از امانت

 شد، و
ها  ی خیریه یا به شخصی غیر از آنبه امنای مربوطه 91)ب( این ملک مطابق بخش 

 واگذار شد، 
ملک بایستی توسط امنا، یا آن اشخاصی همچون امنایی که در شرایط اطمینان ناشی 

 کنند، نگهداری شود.عمل می 3929قانون  3از بند 
(متولی رسمی مسئول هیچ شخصی در ارتباط با هرگونه خسارت یا سوءاستفاده از ملک 5)

نیست، مگر آنکه ناشی از هرگونه غفلت عمدی  3929قانون  3واگذارشده مطابق بخش 
 موارد زیر باشد...

 )الف( متولی رسمی، یا
 .کند)ب( هر شخصی که برای متولی رسمی کار می

ی تلفیق در قبال اعطای هرگونه مبلغ به هر شخص که متولی رسمی ممکن ( اما بودجه7)
 است به دلیل چنی غفلت یا خطایی مسئول آن باشد، مسئولیت دارد.

 گذاری مشترک یا وجوه سپردهایجاد سرمایه
 گذاری مشترکهای سرمایهقدرت ایجاد طرح .96

-هایی را برای ایجاد سرمایهنموده و طرح تواند دستور صادردادگاه یا کمیسیون می (3)
-ها موارد زیر را فراهم میهای مشترک تحت انحصار عملیاتی نماید این طرحگذاری
 آورند:

کننده در )الف( برای اموال انتقال یافته به صندوق یا از جانب یک خیریه شرکت
 وگذاری شود، شده جهت مدیریت، سرمایهطرح تا تحت کنترل امنای تعیین

گذاری کننده، حق )مشروط به مفاد این طرح( سرمایههای شرکت)ب( برای خیریه
شده توسط مرجع به میزان یا ارزش اموال انتقال یافته به و درآمد صندوق در سهام تعیین

 شود.ها به ارزش صندوق در زمان انتقال، فراهم می آن توسط یا از جانب هر کدام از آن
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گذاری مشترک به معنای طرحی تحت طرح سرمایه 99تا  99ای ه( در این بخش و بخش1)
 ( است.3بند )

گذاری مشترک را با همکاری دو یا چند خیریه تواند طرح سرمایه( دادگاه یا کمیسیون می1)
 ایجاد نماید.

 گذاری مشترک شرکت کنندهای سرمایهتوانند در طرحهایی که میشرکت 97
 .گذاری مشترک ..یک طرح سرمایه (3)

 )الف( ممکن است در شرایط پذیرش هر خیریه جهت مشارکت ایجاد شود، یا
 ای را محدود سازد.)ب( ممکن است حق مشارکت به هر شیوه

تواند پذیرفته شدن جهت مشارکت در طرح )افزون گذاری مشترک می( یک طرح سرمایه1)
م آورد که امنای منتصب های مناسب فراهکننده( را به میزانی برای شرکتهای شرکتبر خیریه

 جهت مدیریت صندوق بتوانند تعیین کنند.
 به این معناست:  "شرکت مناسب"( در این بخش 1)

 ی اسکاتلندی، یاشده)الف( یک شرکت شناخته
 ی ایرلند شمالی،)ب( یک خیریه

ی مفاد مربوطه در ارتباط با طرحی که حاوی مفاد مجاز توسط بند و در موارد استفاده
 شامل یک شرکت مناسب است. "خیریه"ست، ( ا1)
 اند از: (مفاد مربوطه عبارت1)

 گذاری مشترک(، های سرمایه( )قدرت ایجاد طرح3)97)الف( بخش 
 گذاری مشترک گنجاند(،های سرمایهتوان در طرح)مقرراتی که می 92)ب( بخش 
 کننده(، وهای شرکت( )مفاد مرتبط با حقوق خیریه3)99)ج( بخش 

( )قدرت مشارکت در 1)99های ایرلند شمالی( بخش )تنها در ارتباط با خیریه)د( 
 گذاری مشترک(.های سرمایهطرح

 گذاری مشترک گنجانده شوندهای سرمایهمفادی که ممکن است در طرح .98
گذاری مشترک ممکن است مفادی برای تمامی موارد مربوط به آن، یک طرح سرمایه (3)

گذاری مشترک ، مدیریت و مالکیت و انحالل صندوق سرمایهگذاریایجاد آن، سرمایه
 ی مفاد زیر باشد:ایجاد نماید، و ممکن است به طور ویژه دربردارنده
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)الف( برای اشخاص مترقی که امنا را جهت نگهداری یا مدیریت صندوق یا هر 
، دهندی دریافت پاداش را میبخش از آن، با یا بدون مفادی که به یک شخص اجازه

کننده ی شرکتکنند، حتی اگر شخص یکی از امنای خیریه یا متولیان خیریهمنتصب می
 باشد؛

)ب( برای محدود کردن حجم صندوق، و برای تنظیم آن با زمان و ارزش، یا در 
صورت حق انتقال اموال یا برداشت آن از صندوق، و برای فراهم آوردن امکان  غیر این

ی مناسب که در انتظار ی پرداخت وام به یک خیریهوهخروج مبالغی از صندوق به شی
 ی خیریه است؛دریافت مالی از طرف صندوق تحت اداره

)ج( برای حفظ درآمدها از توزیع با دورنمای جلوگیری از نوسانات در مقادیر 
 طور کلی برای تنظیم توزیع درآمدها؛ توزیع شده، و به

-قت پول برای اهداف انجام پرداخت)د( برای فراهم آوردن امکان قرض گرفتن مو
 های خارج از بودجه؛

های ناشی از انجام طرح همچون حق خیریه جهت )ه( برای ایجاد پرسش
کننده، یا هر مورد دیگری که به طور قطع توسط های شرکتمشارکت، یا حقوق خیریه

 شود؛ی دیگری تعیین میی صندوق یا به هر شیوهتصمیمات متولیان اداره
 شود.کننده عرضه میهای شرکتها و اطالعاتی که به خیریهرای تنظیم حساب)و( ب

یابند گذاری مشترک افزون بر مفادی برای اموال که به صندوق انتقال می( یک طرح سرمایه1)
تواند )بر این اساس که خیریه مستحق داشتن سهم در سرمایه و درآمد صندوق است( می

شوند، البته بر این که توسط یا از جانب یک خیریه سپرده می شامل مفادی برای مبالغی باشد
 اساس که )مشروط به مفاد طرح( خیریه مستحق موارد زیر است:

 شده، و)الف( بازپرداخت مبالغ سپرده
 شود.اساس طرح تعیین می ها با نرخی که توسط یا بر مندی از آن)ب( بهره

کند بایستی امکان مستثنی نمودن از مقادیر می ( در جایی که یک طرح چنین مفادی را ایجاد1)
شود را دارا باشد، در غیر های دخیل به اشتراک گذارده میسرمایه و درآمدی که میان خیریه

گذاری نماید )مقادیری را که به طور مناسب به ای چنین مقادیری را سپردهصورت به شیوه این
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ها از زمانی به زمان دیگر در  کند( چراکه ایناند را مستثنی نمیگذاری اختصاص یافتهسپرده
 شوند ...ای معقول نیاز میهای صندوق به شیوهرابطه با مسئولیت

 ها، و)الف( برای بازپرداخت سپرده
 ها، )ب( برای سود وارد بر سپرده

 شود.این مقادیر مورد نیاز از طریق ذخیره را نیز شامل می
 هاگذاری مشترک و صندوقرمایههای سمفاد بیشتر مرتبط با طرح 99

 گذاری مشترک خالف آن را عنوان نموده ....به جز مواردی که تاکنون طرح سرمایه (3)

ی دخیل که منوط به آن  است امکان اختصاص یافتن یا )الف( حقوق یک خیریه
 موظف شدن را ندارد؛

ی گذاری مشترک اجازه)ب( متولی یا شخص مرتبط با مدیریت صندوق سرمایه
 داشتن هرگونه سهام یا حساب اثرگذار بر خیریه یا اموال و حقوق آن را ندارد.

-های سرمایهاند از قدرت شرکت در طرح ها عبارتخیریه تمامی( اختیارات بازرسی از 1)
های طور خاص به طرح گذاری مشترک به استثنای وضعیتی که این اختیار توسط مفادی که به

 ی خیریه مستثنی شده باشد.گذاری مشترک انحصارسرمایه
گذاری مشترک برای تمامی اهداف بایستی همچون یک خیریه در نظر (  صندوق سرمایه1)

 گرفته شود.
بلکه به  97گذاری مشترک ایجادشده تحت بخش های سرمایه( نه تنها به صندوق1( بند )1)

یا تحت هرگونه  ها توسطهای مشابه ایجادشده برای مزایای انحصاری خیریهتمامی صندوق
 شود.ها، اعمال میای از خیریهی خاص یا ردهتصویب مرتبط با هرگونه خیریه

 گذاری مشترکهای سپردهقدرت ایجاد طرح 211
ی های سپردههایی را جهت ایجاد صندوقتواند طبق دستور طرحدادگاه یا کمیسیون می  (3)

-کان این موارد را فراهم میمشترک تحت انحصار ایجاد نموده و به اجرا بگذارد که ام
 آورد:

ی دخیل در طرح و گذاری شده توسط یا از جانب یک خیریه)الف( مبالغ سپرده
 گذاری تحت کنترل متولیان منتصب جهت مدیریت صندوق، وسرمایه
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-شده و بهرهی بازپرداخت هرگونه مبالغ سپردهها اجازه)ب( تمامی این خیریه
 شده در این طرح را داشته باشند.نها با نرخ تعیی برداری از آن

گذاری مشترک به معنای طرحی طرح سپرده 311تا  313های ( در این بخش و بخش1)
 ( است.3شده در بند )عنوان

ی دو یا چند گذاری مشترک جهت استفادهتواند یک طرح سپرده( دادگاه یا کمیسیون می1)
 خیریه ایجاد نماید.

 گذاری مشترک شرکت کنندهای سپردهنند در طرحتواهایی که میسازمان .212
 گذاری مشترک ...یک طرح سپرده (3)

ها را جهت مشارکت پذیر تواند طبق شرایطی انجام گیرد که تمامی خیریه)الف( می
 باشد، یا

 ای را محدود کند.تواند حق مشارکت به هر شیوه)ب( می
های مناسب امکان پذیرفته شدن تواند برای سازمانگذاری مشترک می( یک طرح سپرده1)

کننده( را تا به میزانی که متولیان جهت های شرکتجهت مشارکت در طرح )افزون بر خیریه
 تواند تعیین نماید، فراهم آورد. مدیریت صندوق می

 ( در این بخش شرکت مناسب به این معناست:1)
 ی اسکاتلندی، یاشده)الف( یک شرکت ثبت

 د شمالی.ی ایرلن)ب( یک خیریه
ی مفاد مجاز توسط بند ی مفاد مربوط به طرحی که دربردارندهو در موارد استفاده

 ( است، خیریه شامل یک سازمان مناسب است.1)
 اند از... (مفاد مربوطه عبارت1)

 گذاری مشترک(،( )قدرت ایجاد طرح سپرده3)311)الف( بخش 
 گذاری مشترک گنجانید(،های سپردهتوان در طرح)مفادی که می 311)ب( بخش 
 کننده(، و های شرکت)مفاد مرتبط با حقوق خیریه 311)ج( بخش 

( )قدرت شرکت در 1) 311های ایرلند شمالی( بخش )د( )تنها در ارتباط با خیریه
 گذاری مشترک(.های سپردهطرح
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 گذاری مشترک گنجاندهای سپردهتوان در طرحمفادی که می .211
تواند مفادی برای تمامی موارد مرتبط با ایجاد، ذاری مشترک میگیک طرح سپرده (3)

گذاری مشترک ایجاد نماید، و ممکن گذاری، مدیریت و انحالل صندوق سپردهسرمایه
 ی مفاد زیر باشد:است به طور ویژه دربردارنده

)الف( برای اشخاص مترقی که امنا را جهت نگهداری یا مدیریت صندوق یا هر 
دهند، ی دریافت پاداش را میبا یا بدون مفادی که به یک شخص اجازهبخش از آن، 

کننده ی شرکتکنند، حتی اگر شخص یکی از امنای خیریه یا متولیان خیریهمنتصب می
 باشد؛

)ب( برای محدود کردن حجم صندوق، و برای تنظیم آن با زمان و ارزش، یا در 
 ی شده در صندوق؛گذارصورت حق بازپرداخت مبالغ سپرده غیر این

)ج( برای حفظ بخش از درآمدها برای هر سال جهت وجود اعتبار برای حساب 
ی محفوظ برای اهداف مقابله با ضرر و زیان وارد بر صندوق، و به طور کلی اندوخته

 ها از زمانی به زمان دیگر؛تعیین نرخ بهره بر سپردهی  برای تنظیم شیوه
-گرفتن موقت پول برای اهداف انجام پرداخت )د( برای فراهم آوردن امکان قرض

 های خارج از صندوق؛
های ناشی از انجام طرح همچون حق خیریه جهت )ه( برای ایجاد پرسش

کننده، یا هر مورد دیگری که به طور قطع توسط های شرکتمشارکت، یا حقوق خیریه
 ود؛شی دیگری تعیین میی صندوق یا به هر شیوهتصمیمات متولیان اداره

 شود.کننده عرضه میهای شرکتها و اطالعاتی که به خیریه)و( برای تنظیم حساب
 گذاری مشترکهای سپردهها و طرحمقررات بیشتر مرتبط با صندوق 213

 گذاری مشترک خالف آن را عنوان نموده ....به جز مواردی که تاکنون طرح سپرده (3)

ست امکان اختصاص یافتن یا موظف ی دخیل که منوط به آن ا)الف( حقوق یک خیریه
 شدن را ندارد؛

ی داشتن گذاری مشترک اجازه)ب( متولی یا شخص مرتبط با مدیریت صندوق سرمایه
 هرگونه سهام یا حساب اثرگذار بر خیریه یا اموال و حقوق آن را ندارد.
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-ردههای سپاند از قدرت شرکت در طرح ها عبارتخیریه تمامی( اختیارات بازرسی از 1)
های طور خاص به طرح گذاری مشترک به استثنای وضعیتی که این اختیار توسط مفادی که به

 گذاری مشترک انحصاری خیریه مستثنی شده باشد.سپرده
گذاری مشترک برای تمامی اهداف بایستی همچون یک خیریه در نظر (  صندوق سپرده1)

 گرفته شود.
بلکه به  97گذاری مشترک ایجادشده تحت بخش ههای سپرد( نه تنها به صندوق1( بند )1)

ها توسط یا تحت هرگونه های مشابه ایجادشده برای مزایای انحصاری خیریهتمامی صندوق
 شود.ها، اعمال میای از خیریهی خاص یا ردهتصویب مرتبط با هرگونه خیریه

 ی ایرلند شمالیمعنای شرکت ثبت شده در اسکاتلند و خیریه 214
 ، شرکت ثبت شده در اسکاتلند به معنای شرکتی است که...313و  99های در بخش (3)

 )الف( تحت قوانین اسکاتلند ایجاد شده است، یا
 شود،طور کامل یا عمدتاً در اسکاتلند یا از سوی آن مدیریت و کنترل می )ب( به
شود که شود و در نتیجه چنین برداشت میداده می HMRCها نشان  به آن

الیاتی مرتبط با درآمد شرکت است که قابل اجرا بوده و تنها جهت مقاصد بخشودگی م
 شود.خیریه صرف می

 ای است که ...ی ایرلند شمالی به معنای مؤسسهخیریه 313و  99های در بخش (1)

 )الف( تحت قوانین ایرلند شمالی ایجاد شده است، و 
شود که اشت میشود و در نتیجه چنین بردداده می HMRCها نشان  )ب( به آن

بخشودگی مالیاتی مرتبط با درآمد مؤسسه است که قابل اجرا بوده و تنها جهت مقاصد 
 شود.خیریه صرف می

 ( برای اهداف این بخش ...1)
HMRC هایی برای درامد علیاحضرت و گمرک؛یعنی کمیسیون 

 یعنی بخشودگی تحت ... "بخشودگی مالیاتی"
 ، یا1119تی قانون درآمد مالیا 31)الف( قسمت 
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 121های به جز بخش 1131ها )ب( هر کدام از مفاد قانون مالیات بر شرکت
های تحت مفادی )معافیت از هزینه 123)معافیت برای سود معامالت مقیاس کوچک( و 

 شود(.ها اعمال می به آن 3391که بخش 
 و غیرههای بالعوض قدرت اعطای مجوز به انجام معامالت با اموال خیریه، پرداخت

 قدرت اعطای مجوز به انجام معامالت با اموال خیریه .212
مشروط به مفاد این بخش، در جایی که برای کمیسیون محرز شود که هرگونه اقدام  (3)

ی یک خیریه به مصلحت منافع خیریه است، شده در اداره پیشنهادی یا اندیشیده
خواه این اختیارات در تواند طبق دستور این اقدام را تحریم نموده، کمیسیون می

 ی خیریه باشد و خواه نباشد. چارچوب قدرت قابل اعمال توسط امنای خیریه در اداره

شده تحت نظارت فرمانی بر اساس این بخش بایستی به طور کامل در هر عمل انجام (1)
 راستای این اختیارات قلمداد شود.

 فرمان تحت این بخش... (1)

ی انتقال خاص، سازش یا امثال آن، یا که اجازهتواند به نحوی ایجاد شود )الف( می
ای باشد که اختیارات کلی بیشتری را کاربرد خاصی برای اموال را بدهد و یا به گونه

 اعطا نماید، و
تواند یک خیریه را مجاز به استفاده از امالک مشترک، یا استخدام کارکنان )ب( می

ی دیگری ی خیریهرایی با هر مؤسسهصورت ترکیبی با اهداف اج مشترک، یا در غیر این
 نماید. 

 گذارد.( تأثیر نمی3پاراگراف )ب( بر کلیت بند )
 هایی را ارائه دهد ...گیریتواند جهتفرمان تحت این بخش می (1)

ی آن ای به عهدهها هرگونه هزینه هایی که بر اساس آن)الف( در رابطه با شیوه
 باشد، و

مرتبط یا برخاسته از اقدامات مجاز طبق آن )ب( در رابطه با موضوعات دیگر 
 دستور.

 گیرد ...( در جایی که عملی به موجب اختیار داده شده در ارتباط با آن مجوز انجام می5)
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آور  اند، الزام)الف( برای امنای خیریه طی مدت زمانی که امنای خیریه عنوان نموده
 شود، امامی

ه اصالح شده و یا با دستور دیگری )ب( ممکن است در هنگام اجرا توسط خیری
 جایگزین شود.

تواند توسط یک دستور تحت این بخش به طور ویژه ارائه شود، هایی که میگیری( جهت7)
 هایی:گیریاند از جهت عبارت

 شده،مشخصی  های خارج از بودجه)الف( برای برآورده ساختن هزینه
 یه یا وارد بر درآمد،ی وارد بر سرما)ب( برای پرداخت هرگونه هزینه

ی مورد نیاز پرداختی بر سرمایه جهت بازگرداندن درآمد طی یک )ج( برای هزینه
 ی معین،دوره

 شوند، یاهایی که بر خیریه تحمیل می)د( برای محدود ساختن هزینه
 گذاری پول به دست آمده از هرگونه معامله.)ه( برای سرمایه

 ذارد.گ( تأثیری نمی1این بر کلیت بند )
 ی هر اقدامی را بدهد حتی اگر ...تواند اجازه(یک دستور تحت این بخش می9)

 ممنوع شده باشد، یا 3217های کلیسایی نامه)الف( این اقدام توسط قانون اجاره
 )ب( امنای خیریه بخواهند که این اقدام توسط و یا تحت اختیار دادگاه باشد.

 واند ...ت( اما یک فرمان تحت این بخش نمی2)
ی انجام هرگونه اقدامی را که صراحتاً توسط هر قانونی به جز قانون )الف(اجازه

 ، یا توسط امنای خیریه، ممنوع شده باشد بدهد، یا3217های کلیسایی نامهاجاره
 )ب( اهداف خیریه را بسط داده یا تغییر دهد.

ی اقدام را بدهد، حتی جازهتواند اهای خیریه، فرمان تحت این بخش می( در موارد شرکت9)
قانون  31قسمت  1شده بر مدیر شرکت تحت فصل اگر این اقدام شامل نقض وظایف تحمیل

 )وظایف عمومی مدیران( باشد. 1117ها شرکت
( فرمان تحت این بخش هیچ حقی را در ارتباط با ساختمانی که وقف شده و یا 31)

ریزی شود، و با توسط تواند بعدها برنامهی شده یا میریزساختمانی که استفاده یا تخریب آن برنامه
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شود که تحت و یا به موجب یک طرح اجرایی شود، یا با آن به شکل ساختمانی رفتار می
 کند.اجرایی خواهد شد، ایجاد نمی " 1133مأموریت و اقدام پاستورال "

 یر برخورد شود:( برای یک ساختمان بایستی به یکی از طرق ز31( با مرجع در بند )33)
 )الف( بخشی از یک ساختمان، و

)ب( هر زمینی که قرار است تحت چنین طرحی مورد استفاده قرار گیرد و یا با 
 شود جایگزین شود.ساختمانی که طرح بر روی آن اجرا می

 های بالعوض قدرت صدور مجوز برای پرداخت .216
تیاراتی یکسان با آنچه توسط تواند طبق دستور، اخ(، کمیسیون می5مشروط به بند ) (3)

()الف( یا 1دادستان کل جهت صدور مجوز برای امنای خیریه در اقدام منوط به بند )
 )ب( در مواردی که امنای خیریه وضعیت زیر را دارند، صادر نماید:

 )الف( )جدای از این بخش( هیچ اختیاری در انجام اقدامات ندارند، اما
 بینند.ت یک تعهد اخالقی جهت انجام آن می)ب( در تمامی شرایط خود را تح

 اند از: ( این اقدامات عبارت1)
 )الف( هرگونه استفاده از اموال خیریه، یا

 پوشی از حق دریافت هرگونه اموال از جانب خیریه. )ب( چشم
راستا  ( توسط کمیسیون تحت نظارت و هم3( اختیارات اعطاشده به کمیسیون توسط بند )1)

 شود، قابل اجراست.ای مشابه با آنچه توسط دادستان کل ارائه میهگیریبا جهت
توانند به طور ویژه به کمیسیون نیاز داشته باشند، البته در هایی میگیری( چنین جهت1)

 اند: های زیر مشخص شدهگیریچنین شرایطی که در جهت
 (، یا3)الف( جهت خودداری از اعمال قدرت اعطاشده توسط بند )

 ت رایزنی با دادستان کل پیش از انجام آن.)ب( جه
 ( در جایی که ..5)

( در 3)الف( عملکردی برای کمیسیون جهت اعمال اختیارات اعطاشده توسط بند )
شود، ها منع نشده باشد، ایجاد می هایی از انجام آنگیریمواردی که توسط چنین جهت

 اما
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ت قبول این عملکرد توسط گیرد که در هر صور)ب( کمیسیون این را در نظر می
 دادستان کل به جای کمیسیون، نامطلوب است،

 کمیسیون بایستی این مورد استفاده یا عملکرد را به دادستان کل ارجاع دهد.
 جا ... شود که هربدینوسیله اعالم می (7)

()الف( اشاره شد، انجام 5)الف( عملکردی برای کمیسیون به همان نحو که در بند )
 گیرد، و
ب( کمیسیون آن عملکرد را با رد اختیار امنای خیریه در انجام هر اقدامی که در )
()الف( یا )ب( جای گیرد، تعیین نماید، این امتناع مانع از کار دادستان کل، یا 1بند )

ها به انجام  عملکردی که متعاقباً برای دادستان کل توسط امنای خیریه از مجاز دانستن آن
 شود.ه، نمیآن اقدام، ایجاد شد
 های بانکی مسکوت خیریههایی در رابطه با حسابگیریی جهتقدرت ارائه

 های بانکی مسکوتگیری جهت انتقال اعتبار در حسابقدرت ایجاد جهت .217
 ( ارائه نماید:1گیری تحت بند )تواند در شرایط زیر یک جهتکمیسیون می (3)

 )الف( توسط یک نهاد مرتبط اطالع یابد...
(i) ی خاصی یا چند حساب بانکی با نام و یا از جانب خیریه که یک

 ها وجود دارد، و ی مربوطه( نزد آن)خیریه

(ii) ها باشد( هر کدام  این حساب، یا )چنانچه دو یا چند حساب نزد آن
 ها، مسکوت هستند، واز حساب

های منطقی، از یافتن موقعیت آن خیریه و هرکدام از )ب( پس از انجام کنکاش
 ن ناتوان است.امنای آ
 ای است که ..گیری تحت این بند، به گونه( جهت1)

خواهد که آن مبلغ، یا مقادیر مجموع را به حساب اعتبار )الف( از نهاد مربوطه می
گیری های مورد بحث برای آن خیریه که در جهتی مربوطه به حساب یا حسابخیریه

 ( تعیین شد[، انتقال دهد، یا1مطابق بند )
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-خواهد آن را به هرکدام از دو یا چند خیریه که در جهت نهاد مربوطه می )ب( از
تواند بخشی از مبلغ یا کل مبلغی باشد که در گیری مشخص شده انتقال دهد، این می

 ارتباط با آن خیریه تعیین شده است.
 ( کمیسیون ....1)

ی دیگر را ها(، آن خیریه یا خیریه1گیری تحت بند )تواند در یک جهت)الف( می
ی مربوطه پندارد تعیین نماید، در مواردی که کمیسیون از اهداف خیریهکه مناسب می

 گیرد، اما ها انجام میاطالع دارد، این کار با توجه به آن اهداف و اهداف سایر خیریه
ای مشخص شود مگر آنکه تأیید کتبی امنای خیریه را )ب( نبایستی هیچ خیریه

شان هستند، ولیان مایل به قبول مبلغ پیشنهادی برای انتقال به خیریهمبنی بر آنکه آن مت
 دریافت شود.

 شده توسط خیریه به موجب این بخش باید طبق شرایط زیر باشد: ( هرگونه مبلغ دریافت1)
 )الف( این قرار است توسط خیریه برای اهداف خیریه نگهداری یا استفاده شود، اما

-موال خیریه، مشروط به هیچ محدودیتی در هزینه)ب( در هر صورت به عنوان ا
 ی مربوطه صرف شود، نیست.هایی که قرار بوده به عنوان اموال خیریه

( دریافت از سوی امنای و متولیان خیریه برای خیریه در رابطه با هر مبلغی که از نهادهای 5)
نهاد در رابطه با آن ی خالصی کامل آن مربوطه به موجب این بخش دریافت شده باشد به منزله

 مبلغ است. 
 شوند تا پیش از انتقال، مسکوت باشندهایی که متوقف میحساب .218

 شود که ..( این بخش در جایی اعمال می3)
()الف( عنوان شد توسط هرگونه 3)319گونه که در بخش  )الف( کمیسیون همان

 نهاد مربوط اطالع یابد، و 
گیری تحت آن مؤسسه به موجب یک جهت )ب( پیش از آنکه هر انتقالی توسط

( انجام شود، آن مؤسسه به هر دلیلی، به این باور برسد که حساب یا 1)319بخش 
ی مربوطه وجود دارد، دیگر هرگونه حساب دیگری که نزد آن به نام و یا از جانب خیریه

 آید.مسکوت به حساب نمی
 رت کتبی به کمیسیون اطالع دهد.( بایستی آن مؤسسه بدون تأخیر آن شرایط را به صو1)
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های مورد بحث، دیگر مسکوت ( چنانچه برای کمیسیون محرز شود که حساب یا حساب1)
( را که پیشتر توسط آن به مؤسسه در رابطه 1)319گیری تحت بخش نیستند، بایستی هرگونه جهت

 ی مربوطه ارائه شده، باطل نماید.با خیریه
 متممهای بانکی مسکوت: حساب .219

ی ها در افشای اطالعات، مؤسسههیچ تعهدی به محرمانه بودن یا سایر محدودیت (3)
مربوطه را از افشای هرگونه اطالعات به کمیسیون با هدف فراهم آوردن امکان ترخیص 

 و دارد بازنمی 312و  319های عملکردهای آن تحت بخش

ی مسکوت است و این بخش، یک حساب در صورت 312و  319های برای اهداف بخش (1)
 که هیچ تراکنشی بر آن نشده باشد، به جز...

 )الف( یک تراکنش شامل واریز به حساب، یا
 ی مربوطه، خود موجب انجام آن شده باشد،)ب( تراکنشی که مؤسسه

روز بالفاصله پیش از تاریخی انجام شده  5ها در ارتباط با آن حساب ظرف  و این
 لف( از آن مطلع شده باشد. ()ا3)319باشد که کمیسیون طبق بخش 

 ی مربوطه یعنی ...و این بخش، مؤسسه 312و  319های برای اهداف بخش (1)

 )الف( بانک انگلستان،
حق قبول  1111قانون بازارها و خدمات مالی  1)ب( شخصی که تحت قسمت 

 سپرده را داشته باشد،
اشاره  1بندی  )ب( جدول زمان1از نوعی که در پاراگراف  EEA)ج( یک شرکت 

ی کسب شرایط برای آن جدول )در نتیجه 35شده و طبق قانونی مطابق با پاراگراف 
 ها را قبول کند، یا بندی( سپرده ( آن زمان3)31صدور مجوز طبق پاراگراف 

ها را در بریتانیا قبول کند و تواند به لحاظ قانونی سپرده)د( شخص دیگری که می
 شود.توسط وزیر پیشنهاد می

 های )ب( تا )د( بایستی همراه با موارد زیر خوانده شوند (، پاراگراف1بند ) ( در1)
 ،1111قانون بازارها و خدمات مالی  11)الف( بخش 

 )ب( هرگونه فرمان مرتبط تحت آن بخش، و
 مربوط به آن قانون. 1بندی  ی زمان)ج( برنامه
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ه به یک خیره، همان ، مراجع انتقال هرگونه وج312و  319های ( برای اهداف بخش5)
 مراجع انتقال آن به موارد زیر است: 

 )الف( به امنای خیریه، یا
 )ب( به هرکدام از متولیان خیریه،

توانند آن را تعیین نمایند )و هر مرجعی که هرگونه وجه چراکه امنای خیریه می
 شود(.دریافتی توسط یک خیریه بر اساس آن خوانده می

تا  17های مرتبط با مبحثی که اختیارات اعطاشده توسط بخش (با هدف تعیین موضوعات7)
تواند آن را اجرایی نماید بایستی فرض شود که کمیسیون هیچ )کنکاش و جستجو( می 51

شود ها اعمال می هایی که بند به آندر ارتباط با حساب 312یا  319های عملکردی تحت بخش
 ندارد.

ی مرتبط در ارتباط با عملکرد نه یک مؤسسهشود که برای نمو)این نتیجه حاصل می
گونه  ی هیچ()الف( نیازی به ارائه1)19، تحت بخش 312و  319های کمیسیون تحت بخش

گونه پرسش یا کنکاشی را در ارتباط با هرگونه حساب از این  اظهارنامه یا پاسخگویی به هیچ
 دست، ندارد(.

 شود که ...هایی اعمال می( به حساب7(بند )9)
 شوند، اما(، حساب مسکوت شناخته می1)الف( به موجب بند )

 شوند.)الف( حذف شود، حساب مسکوت شناخته نمی1)ب( اگر بند 
 قدرت مشاوره دادن .221

تواند در صورت درخواست کتبی هریک از امنای خیره یا متولیان، به کمیسیون می (3)
 را ارائه دهد ...های خود در رابطه با هر موردی متقاضی، نظرات و توصیه

)الف( در ارتباط با عملکرد متقاضی در هر کاری در سمت متولی در ارتباط با 
 ی مربوطه، یاخیریه

 مناسب خیریه.ی  صورت موارد مربوط به اداره )ب( در غیر این
 ( شخصی که ...1)

 )الف( یکی از متولیان یا امنای خیریه است، و
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( 3شده توسط کمیسیون تحت بند )ارائهی )ب( مطابق با هرگونه نظر و مشاوره
 کند )خواه برای آن شخص یا دیگر متولیان(،عمل می

های آن شخص برای انجام آن اقدام که مطابق با اعتماد شخص به انجام با توجه به مسئولیت 
 شود.رسانیده، رفتار می

 شود:( هنگام اقدامات زیر به شخص اعمال نمی1(اما بند )1)
دلیل معقولی برای این شک داشته باشد که نظر یا توصیه با )الف( آن شخص 

 غفلت از برخی حقایق مطرح شده است، یا
)ب( تصمیم دادگاه یا دیوان در رابطه با موضوع یا در رسیدگی به حالت تعلیق 

 جهت دستیابی به موضوعی دیگر عنوان شده است.
 قدرت تعیین عضویت خیریه .222

 تواند..کمیسیون می (3)

 در کارکردهای یک خیریه، یا)الف( 
رابطه با  در 17وجو توسط مؤسسه تحت بخش )ب( در هرزمان پس از انجام پرس

 خیریه،
 مشخص نماید که چه کسی متولی خیریه است.

تواند توسط شخص منتصب توسط کمیسیون برای این ( می3قدرت کمیسیون تحت بند ) (1)
 منظور، اجرایی شود.

تواند اگر مناسب دید شخصی را جهت ( کمیسیون می()ب3در موارد موجود در بند ) (1)
 انجام کنکاش در خیریه منصوب نماید.

 قدرت جهت صدور فرمان ارزیابی صورتحساب وکالت .221
وکار انجام  های وکالت برای کسبتواند فرمان دهد که صورتحساب هزینهکمیسیون می (3)

های خودارزیابی مورد با هزینه شده برای یک خیریه، یا برای امنا و متولیان خیریه، همراه
 بررسی قرار گیرد ...

)الف( توسط یک مأمور خرید در بخشی از دادگاه عالی که احتماالً در فرمان 
 شود، یامشخص می
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)ب( توسط مأمور خرید هر دادگاه دیگری که صالحیت قضایی فرمان ارزیابی 
 صورتحساب را داشته باشد.

 ی ارزیابی صورتحساب وکالت ...( در هر فرمان تحت این بخش برا1)
 یابد،)الف( ارزیابی ادامه می

 )ب( مأمور خرید اختیارت و وظایف مشابهی دارد، و
 شوند،های ارزیابی نیز افزوده می)ج( هزینه

این در صورتی است که فرمانی در رابطه با عملکرد شخص مسئول صورتحساب 
 ادر شود.کند، صها را ارزیابی میتوسط دادگاهی که هزینه

(هیچ فرمانی تحت این بخش برای ارزیابی صورتحساب وکالت پس از پرداخت آن انجام 1)
گیرد، مگر اینکه کمیسیون عقیده داشته باشد که صورتحساب مبالغ گزافی را در خود داشته نمی

 است.   
های وکالت در معرض ارزیابی ( هیچ فرمانی تحت این بخش در تمامی مواردی که هزینه1)

 شود:گیرد، صادر نمیبه فرمان دادگاه عالی به خاطر مسائل زیر قرار نمی
 )الف( قراردادی برای اعطای پاداش به وکیل، یا

 )ب( گذشت زمان از تاریخ پرداخت صورتحساب.
 هارودهای قانونی مرتبط با خیریه

 ها تحت قانون ورشکستگیها برای انحالل خیریهدادخواست .223
شود که خیریه ممکن است توسط دادگاه عالی تحت قانون اعمال می این بخش در جایی (3)

 منحل شود. 3927ورشکستگی 

توسط هر دادگاهی در انگلستان  3927درخواستی برای خیریه جهت انحالل تحت قانون  (1)
تواند توسط دادستان کل و نیز توسط هر شخصی که و ولز که صالحیت داشته باشد، می

 داده شده باشد، ارائه شود.توسط قانون به وی اختیار 

تواند توسط کمیسیون نیز ارائه شود، البته اگر در هر زمانی پس از چنین درخواستی می (1)
()الف( 3)97در رابطه با خیریه، هرکدام از موارد بخش  17انجام کنکاش تحت بخش 

 ()ب( )نیاز به حفاظت از اموال( محرز شود. 3)97)سوءرفتار یا سوءمدیریت( یا 
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های زیر قابل اجرا ابل اعمال توسط کمیسیون به موجب این بخش در وضعیتقدرت ق (1)
 است:

 )الف( توسط کمیسیون به اختیار خود، اما
 )ب( تنها با توافق دادستان کل به هر مناسبت.

 گرفته توسط کمیسیونهای انجامدادرسی .224
 ر اعمال نماید:تواند همان اختیارات را در موارد زی(، کمیسیون می1مشروط به بند ) (3)

 ها یا اموال یا امور خیریه، یا)الف( انجام روندهای قانونی در رابطه با خیریه
 )ب( سازش بر سر دعاوی با دورنمای اجتناب یا خاتمه دادن به چنین روندهایی،

 ها توسط دادستان کل جهت اقدام از لحاظ تصدی مقام قابل اجرا هستند. این
ی دادخواست برای ( جهت ارائه1)331کل تحت بخش  ( به اختیارات دادستان3بند ) (1)

 شود.انحالل یک خیریه اعمال نمی

( 3عمل و روندی که بایستی در ارتباط با هرگونه دادرسی توسط کمیسیون تحت بند ) (1)
دنبال شود، چنانچه توسط دادستان کل جهت اقدام از لحاظ تصدی مقام انجام گیرند، از 

 اند.ها( مشابهبا توجه به هزینه ها )و در حالت خاصتمامی جنبه

هیچ بند قانونی یا اقدامی نباید به نحوی باشد که نیاز شود دادستان کل بخشی از چنین  (1)
 هایی باشد. دادرسی

 اند:اختیارات قابل اجرا توسط کمیسیون به موجب این بخش به شکل زیر قابل اعمال (5)

 )الف( توسط کمیسیون به اختیار خود، اما
 توافق دادستان کل به هر مناسبت. )ب( تنها با

 گرفته توسط سایر اشخاصهای انجامدادرسی .222
 توانند با ارجاع به خیره توسط موارد زیر انجام گیرند:های خیریه میدادرسی (3)

 )الف( خیریه،
 )ب( هرکدام از امنای خیریه، 

 مند از خیریه، یا)ج( هر شخص بهره
 ی خیریه،ی مؤسسهچند نفر از ساکنان حوزه)د( اگر خیریه محلی باشد، هر دو یا 

 اما اشخاص دیگر قادر به انجام آن نیستند.
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ای در ارتباط با یک خیریه در هیچ مشروط به مفاد زیر از این بخش، هیچ روند خیریه (1)
شود مگر اینکه انجام دادرسی با فرمان کمیسیون، مجاز شناخته دادگاهی پذیرفته نمی

 شود.

ی های خیریه را در جایی که به عقیدهدون دالیل ویژه، انجام دادرسیکمیسیون نبایستی ب (1)
تواند توسط کمیسیون تحت اختیارات این قانون حل و فصل شود، خود، آن مورد نمی

 اند.ارائه شده 331مجاز بداند، البته به جز مواردی که توسط بخش 

 ت:این بخش نیازمند فرمانی برای انجام دادرسی در موارد زیر نیس (1)

 )الف( در یک مورد تعلیقی یا به تأخیر افتاده، یا
 )ب( برای گرفتن درخواست تجدیدنظر.

( نیازمند انجام دادرسی برای خیریه با صدور مجوز توسط فرمان 1( تا )3( هرکجا که بند )5)
تواند در هر صورت توسط آن پذیرفته شود، البته پس از آنکه فرمان کمیسیون باشد، دادرسی می

آن اعمال شده و رد شود و ترک دادرسی را یکی از قضات دادگاه عالی مرتبط با صدارت  برای
 عظمی اعالم نماید.

 شود:( به موارد زیر اعمال نمی5( تا )3( هیچ جیز در بند )7)
 ها توسط دادستان کل، با یا بدون شاکی، یا)الف( برای انجام دادرسی
 .331مطابق با بخش ها توسط کمیسیون )ب( برای انجام دادرسی

( اگر کمیسیون چنین تلقی نماید که در یکی از موارد کارکرد برای یک فرمان تحت این 9)
 بخش یا غیر از آن، موارد زیر نامطلوب است:

های قانونی که با رجوع به هر خیریه یا اموال و امورات آن )الف( برای دادرسی
 شود، وبرگزار می

 شوند،ط دادستان کل انجام میهایی که توس)ب( برای دادرسی
-ها را که کمیسیون میبایستی کمیسیون دادستان کل را مطلع ساخته و این بیانیه

 پندارد برای تشریح موضوع نیاز است، برای وی ارسال نماید. 
هایی در هر دادگاهی در انگلستان یا ولز های خیریه یعنی دادرسی(در این بخش دادرسی2)

 شود:رگزار میکه تحت موارد زیر ب
 ها، یای قضایی دادگاه در رابطه با خیریه)الف( حوزه
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ی قضایی دادگاه در رابطه با امنا و در ارتباط با اجرای انحصار برای )ب( حوزه
 اهداف خیریه.

 متمم
 اثر مفاد مرتبط با واگذاری یا انتقال دارایی .226
مفاد این بخش به عنوان نقض پیمان یا گونه واگذاری یا انتقال هرگونه دارایی به موجب  هیچ

 شود.اقدام در مقابل انتقال مالکیت تلقی نشده و موجب صدور جریمه نمی
 7بخش 

 ملک خیریه
 ها بر وضعیت امالک در انگلستان و ولزمحدودیت

 ها بر وضعیت امالک: عمومیمحدودیت .227
ود و یا بدو فرمان مراجع شهیچ ملکی که در اختیار خیریه باشد، انتقال و رهن داده نمی (3)

 شود:زیر تخریب نمی

 )الف( دادگاه، یا
 )ب( کمیسیون.

)مفاد بیشتر در  313تا  339های اما این مشروط به مفاد زیر از این بخش است: بخش
 ی خیریه(.)انتشار مبالغ کرایه 319های وضعیت امالک( و بخش رابطه با محدودیت

 شود، البته چنانچه...ل نمی( به وضعیت چنین امالکی اعما3بند ) (1)

 )الف( این وضعیت برای شخصی ایجاد شده باشد که جزو موارد زیر نیست:
(i)  شود(، یاتعریف می 332بک فرد مرتبط )که در بخش 

(ii) متولی یا کاندید شخص مرتبط، و 
 

 )ب( الزامات ...
(i بخش )های خاص(، یاهای غیر از رهن( )وضعیت3)339 
(ii بخش )سال یا کمتر است( 9ه برای ( )رهنی ک1)311 

 در ارتباط با آن رعایت شده باشد.
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بدون توجه  313تا  339های ها بر وضعیت تحمیلی توسط این بخش و بخشمحدودیت (1)
های شود؛ اما هیچ چیز در این بخش یا بخشبه موارد مطرح متولیان خیریه اعمال می

 شود:به موارد زیر اعمال نمی 313تا  339

وضعیتی که برای آن اختیارات عمومی و ویژه به صراحت توسط  )الف( هرگونه
موارد زیر داده شده است )بدون اینکه آن اختیار مشروط به تحریم یک فرمان دادگاه 

 باشد(:
(i)  ،هر یک از مفاد قانونی موجود در قانون یا اجرایی توسط آن 

(ii)  ،هرگونه طرحی که به صورت قانونی ایجاد شده باشد 

تی که برای آن مجوز یا رضایت وزیر امور خارجه تحت قانون )ب( هرگونه وضعی
 نیاز باشد، 3915ها امالک کالج و دانشگاه

 )ج( هرگونه وضعیت امالک موجود در اختیار خیریه که ...
(iبه خیریه )صورت با بهترین قیمتی که  ی دیگری داده شده یا در غیر این

 بتوان به صورت منطقی آن را به دست آورد، و
(iiمجاز است توسط متولیان خیریه )ی نخست ایجاد شود، یا 

)د( اعطای )توسط یا از جانب یک خیریه و مطابق با اعتماد آن( مجوز رهن به هر 
 ذینفع در جایی که رهن ...

(iدر مواردی غیر از بهترین کرایه که می ) توان به صورت منطقی به دست
 شود، وآورد اعطا می

(iiبه منظور فراهم ) های خالی برای اهداف خیریه آوردن امکان اشغال مکان
 یا هر دلیل خاص دیگر.

 شود:به موارد زیر اعمال نمی 313تا  339های هیچ چیز در این بخش و بخش (1)

 ی معاف است،)الف( هرگونه وضعیت ملکی که در اختیار یک خیریه
 )ب( هرگونه وضعیت ملک رهنی یا دارای وضعیت امنیتی دیگر، یا

 ( هرگونه وضعیت حق گزینش کشیش.)ج
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 (1)227معنای شخص مرتبط در بخش  228
( شخص مرتبط در ارتباط با یک خیریه به معنای شخصی است که در 1)339در بخش  (3)

 کند( صدق می1بند )

 )الف( در زمان بروز وضعیت مورد بررسی، یا
 )ب( در زمان هرگونه قرارداد برای وضعیت مورد بررسی.

 زو یکی از موارد زیر است:( شخصی که ج1)
 )الف( یکی از متولیان یا امنای خیریه،

ی هرگونه ملک به خیریه است )خواه اهدا کردن قبالً )ب( شخصی که اهداکننده
 صورت گرفته باشد، خواه پس از تأسیس خیریه(،

 ، والدین، نوه، جد، برادر یا خواهر متولی یا اهداکننده،فرزند)ج( 
 کارمند خیریه،)د( مأمور، عامل یا 

های )ه( همسر یا شریک زندگی مدنی هر شخصی که در هرکدام از پاراگراف
 )الف( تا )د( صدق کند،

های )الف( تا )ه( وکاری را با هرکدام از اشخاص پاراگراف)و( شخصی که کسب
 شریک است،

 شود:ای که توسط موارد زیر کنترل می)ز( مؤسسه
(iهریک از اشخاصی که در یکی ا )های )الف( تا )و( صدق میز پاراگراف-
 کند، یا
(iiتوسط دو یا چند نفر از این اشخاص همراه با هم، یا ) 

 )ح( یک شرکت که در آن ...
(iهر شخص مرتبطی که در تمامی پاراگراف )کند دارای های فوق صدق می

 منافع چشمگیر باشد، یا
(ii دو یا چند نفر، همراه با هم که منافع چشمگیری ).دارند 

-کنترلی  )معنای فرزند، همسر و شریک زندگی مدنی، مؤسسه 151تا  151های (بخش1)
 شوند.( اعمال می1شده و منافع چشمگیر( به اهداف بند )
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 هایی غیر از رهن معینالزامات برای وضعیت .229
()ب( آن است که بایستی امنای خیریه پیش از ورود 1)339الزامات ذکرشده در بخش  (3)

 های مرتبط با ملک ...و سایر وضعیت عقاد قرارداد برای فروش، یا برای رهنبه ان

بردار واجد شرایط )الف( یک گزارش کتبی در مورد وضعیت پیشنهادی از نقشه
 کند، دریافت نمایند،دیده توسط امنا که به صورت انحصاری برای خیریه کار میآموزش

ای که توسط ی زمانی و به شیوه)ب( انتشار وضعیت پیشنهادی برای این دوره
بردار توصیه شده است )مگر اینکه توصیه شود که انتشار وضعیت گزارش نقشه

 پیشنهادی به نفع خیریه نخواهد بود(، و 
بردار را مبنی بر شرایطی اند و گزارش نقشهها راضی شده )ج( تصمیم به اینکه آن

ی معقول توان آن را به شیوهو می که در آن، وضعیت پیشنهادی بهترین حالت خواهد بود
 اند.برای خیریه حاصل نمود، پذیرفته

( در جایی که وضعیت پیشنهادی اعطای چنین رهنی به شکلی که در بخش 3( بند )1)
 شود.( اشاره شد، است، اعمال نمی3)311

 بردار مجرب شخصی است...( یک نقشه3( برای اهداف بند )1)
برداران خبره یا چنین ی سلطنتی نقشه سته به مؤسسهای واب)الف( خبره یا حرفه

 نماید، والزاماتی را که پیشتر برای وزیر بیان شد، برآورده می
)ب( مورد اعتماد متولیان خیریه به داشتن توانایی و تجربه در ارزیابی زمین از 

 ی مشخص مورد بحث است.نوعی خاص و در ناحیه
( بایستی حاوی چنین اطالعاتی بوده و 3هداف بند )شده برای ا( هرگونه گزارش ارائه1)

 به مواردی که توسط قواعد ایجاد شده توسط وزیر تعریف شد، بپردازد.
 سال یا کمتر است 7هایی که برای الزامات برای رهن .211

شود که وضعیت پیشنهادی، اعطای رهن برای مدت زمانی ( درجایی اعمال می1بند ) (3)
یابد )به جز آنچه که به طور کامل یا تا طای آن خاتمه میسال اع 9است که پیش از 

 بخشی با مالحظات جریمه اعطا شده باشد(.

هایی هستند که بایستی امنای خیریه پیش از  ()ب( آن1)339شده در بخش الزامات عنوان (1)
 ورود به یک قرارداد برای رهن در نظر داشته باشد:
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وضعیت پیشنهادی شخصی که به طور  هایی در رابطه با)الف( دستیابی به توصیه
ی ی عملی جهت ارائهمعقول مورد اطمینان متولیان به داشتن توانایی الزم و تجربه

 رابطه با وضعیت پیشنهادی است، و ای دری حرفهمشاوره
ی شخص را مبنی بر شرایطی که اند و توصیهها راضی شده )ب( تصمیم به اینکه آن
ی معقول توان آن را به شیوهرین حالت خواهد بود و میدر آن، وضعیت پیشنهادی بهت

 اند.برای خیریه حاصل نمود، پذیرفته
های اضافی در جایی که ملک برای مقاصد صریح نگه داشته محدودیت .212
 شده است

 شود که ...( در جایی اعمال می1بند ) (3)

 )الف( هرگونه ملکی توسط خیریه حفظ شده باشد، و
کنند که قرار است این ملک برای مقاصد یا اهداف می )ب( متولیان تصریح

 مشخص خیریه استفاده شود.
( بایستی ملک منتقل نشده و رهن داده نشود و یا تخریب نشود، مگر اینکه امنای 1)

 خیریه پیشتر در زمان مشخصی ...
)الف( اعالن عمومی مبنی بر وضعیت پیشنهادی را منتشر نموده و نمایندگان 

اد چارچوبی زمانی در اعالن فراخوانده باشند، این زمان بایستی از یک را جهت ایج
 ماه از تاریخ اعالن کمتر نباشد، و

)ب( هرگونه تضمینی برای آن مبنی بر زمان وضع پیشنهادی وجود نداشته 
 باشد.

 ( ...1( بند )1)
 ( است، و7( و )5)الف( مشروط به بندهای )

 گذارد.اثری نمی 311تا  339های )ب( بر عملکرد بخش
 یعنی ... "زمان مرتبط"(، 1( در بند )1)

)الف( جایی که امنای خیریه وارد قراردادی برای فروش، یا برای رهن یا 
 کنند، وها به قرارداد ورود پیدا می شوند، این زمان وقتی است که آنتخریب آن می

 )ب( در هر مورد دیگری، زمان آن وضعیت مدنظر است.
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شود، البته هایی که در اینجا ذکر شده، اعمال نمیکدام از چنین زمین به هیچ( 1( بند )5)
 که در صورتی

ی جابجایی سایر اموالی )الف( وضعیت تحت تأثیر دورنمای دستیابی به شیوه
 گیرد، یا()ب( در اختیار امنا باقی بمانند، قرار نمی3که قرار است با ارجاع به بند )

سال  1اعطای رهن برای یک دوره که کمتر از )ب( وضعیت عبارت است از 
کشد )به جز چیزی که به صورت کامل یا تا حدی با توجه به مالحظات طول نمی

 جریمه، اعطا شده است(. 
ها را ایجاد گیری( برآورده شود، این جهت9تواند چنانچه شرایط بند )( کمیسیون می7)

 نماید تا ....
ملک تحت اختیار خیریه یا تعدادی از  هایی از( به وضعیت1)الف( بند )

ی خاصی از ها اعمال نشود )خواه به طور کلی و خواه تنها در مورد ردهخیریه
گیری  که بتوان آن را در جهت صورت زمانی ها یا امالک، یا در غیر اینوضعیت

 ارائه نمود(، یا
 شود،( به وضعیت خاصی از زمین که توسط خیریه نگهداری می1)ب( بند )

 اعمال نشود.
( این شرایط آن است که کمیسیون در عملکردی که به صورت کتبی یا از جانب 9)

شود که این به نفع خیریه شود، راضی میهای مورد بحث ایجاد میخیریه یا خیریه
 گیری خواهد بود.ی جهتها برای کمیسیون در ارائهیا خیریه

 های موردنیازموارد مرتبط با وضعیت امالک: اظهارنامه .211
 شود:( به تمامی موارد زیر اعمال می1بند ) (3)

های دیگر زمینی که در اختیار )الف( قرارداد فروش، رهن یا وضعیت
 خیریه است، و

 )ب( انتقال و رهن یا موارد دیگر اثرگذار بر وضعیت چنین ملکی.
 اند از: شود، عبارتها اعمال می ( مواردی که این بند به آن1)

 ه ملک در اختیار خیریه باشد، )الف( اینک



کشور بریتانیا 306  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

ی معاف باشد و خواه در بخش )ب( خواه خیریه یک مؤسسه
 ()الف(، )ب(، )ج( یا )د( بگنجد، و1)339

ی معاف نباشد، و وضعیت آن در یکی از )ج( چنانچه خیریه یک مؤسسه
های های ذکرشده نگنجد، آن ملک، زمینی خواهد بود که محدودیتبخش

 به آن اعمال خواهد شد. 313تا  339های بخش وضعیت تحمیلی توسط
( خواه یک ملک که در اختیار خیریه است، انتقال یا رهن شده باشد یا توسط 1)

کنند، تخریب شود، بایستی امنای خیریه ( اعمال می1( یا )3)339هایی که وضعیت
 در موردی که آن وضعیت به اجرا درآمده تأیید نمایند که ...

شود( این وضعیت توسط و ( اعمال می3)339که بخش  )الف( )در جایی
 یا به فرمان کمیسیون تحریم شده است، یا

شود( که امنای خیریه تحت ( اعمال می1)339)ب( )در جایی که بخش 
 339های اعتماد خیریه اختیار اثرگذاری بر این وضعیت را داشته و از بخش

 نند.ککه قابل اجرا باشد، تبعیت می تا آنجا 313تا 
یابد، به نفع ( در ارتباط با هرگونه وضعیت ملک، تطبیق می1( در جایی که بند )1)

شخصی که )خواه تحت این وضعیت یا پس از آن( منافع زمین به صورت پول یا 
شود که این حقایق در گواهی کند، به طور قطع فرض میارزش پول را دریافت می

 اند. اعالم شده
 شود که ...عمال می( در جایی ا7( بند )5)

)الف( هرگونه ملکی که در اختیار خیریه است انتقال یافته یا رهن 
کنند، ( اعمال می1( یا )3)339های شده باشد و یا توسط وضعیتی که بخش

 تخریب شود، اما
 در ارتباط با آن وضعیت رعایت نشده است. 1)ب( بند 

آن( منافع زمین را با  ( به نفع شخصی که )خواه تحت این وضعیت یا پس از7)
 کند، وضعیت معتبر است مگر آنکه ...حسن نیت دریافت می

)الف( این وضعیت توسط فرمان دادگاه یا کمیسیون تحریم شده 
 باشد، یا
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)ب( امنای خیریه تحت اعتماد خیریه اختیار اثرگذاری بر این 
که قابل اجرا  تا آنجا 313تا  339های وضعیت را داشته و از بخش

 کنند.شد، تبعیت میبا
 شود:( به تمامی موارد زیر اعمال می2( بند )9)

های دیگر زمینی که در اختیار خیریه )الف( قرارداد فروش، رهن یا وضعیت
 است، و

 )ب( انتقال و رهن یا موارد دیگر اثرگذار بر وضعیت چنین ملکی.
 ..شود بایستی بیان نماید .( موردی که این بند به آن اعمال می2)

 ی یک وضعیت، در اختیار خیریه خواهد بود،)الف( که ملک در نتیجه
 ی معاف باشد، و)ب( خواه خیریه، یک مؤسسه

ها بر وضعیت تحمیلی توسط ی معاف نباشد، محدودیت)ج( اگر یک مؤسسه
 ((.1)339شد )مشروط به بخش  خوبه ملک اعمال  313تا  339های بخش

 شود:ها را شامل نمی اع به وضعیت زمین اینارج 311( در این بخش و بخش 9)
 ی رهنی یا موارد امنیتی دیگر، )الف( وضعیت زمین به شیوه

 )ب( هرگونه وضعیت حق گزینش کشیش.
 گیرد.( جای می3)319)ج( هرگونه انتشار مبلغ کرایه که در بخش 

 ملک خیریه و ثبت ملک .213
ه در بخش در جایی که قرار است وضعیت توسط چنین مواردی ک (3)

ها را خواهیم  ()ب( ذکر شد، تحت تأثیر قرار گیرد، این9()ب( یا )3)311
 داشت:

 )الف( یک وضعیت قابل ثبت، یا
 شود،)ب( وضعیتی که موجب الزام به ثبت می

( قرار است در این موارد 2( یا )1)311ای که به موجب بخش اظهارنامه
بتوان توسط قوانین ثبت  گنجانده شود، بایستی چنان شکلی داشته باشد که

 زمین آن را تشریح نمود.
 کند ...کننده یک کارکرد را برای ثبت موارد زیر تأیید میدر جایی که ثبت (1)
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 )الف( وضعیت ملک قابل ثبت، یا
 )ب( عنوان شخص تحت وضعیت ملک غیرقابل ثبت،
( 3( و بند )2)311و آن مورد بر وضعیت دارای اظهارنامه که با بخش 

کننده وارد ثبت یک محدودیت شود که محدودیت دارد، بایستی ثبتهمخوانی 
 و دسترسی پس از آن را نشان دهد. 313تا  339های تحت بخش

 در جایی که ... (1)

 )الف( هرگونه محدودیتی به ثبت هر نوع زمینی ورود پیدا کرد، و
ها است به  )ب( خیریه توسط یا از سوی امنایی که ملک در اختیار آن

 شود،ی معاف تبدیل مییک خیریه
 کننده تحمیل نمایند.امنای خیریه بایستی حذف مدخل را به ثبت

کننده، ( بایستی ثبت1در صورت دریافت هرگونه کارکرد ایجادشده تحت بند ) (1)
 مدخل را حذف نماید.

 در جایی که ... (5)

ی معاف است و شده در اختیار یک خیریه)الف( هرگونه ملک ثبت
 ی معاف بازمانده است، یان به مؤسسهخیریه از تبدیل شد

ی اعالن امنای توسط صاحب امتیاز شده در نتیجه)ب( هرگونه ملک ثبت
 ی معاف(، شده، زمین در اختیار خیریه خواهد بود )البته به جز خیریهثبت

( ذکر شد و قرار 1بایستی امنای خیریه چنین محدودیتی را که در بند )
 ن وارد شود، تحمیل نمایند.شد به ثبت در رابطه با زمی

کننده، ( بایستی ثبت1در صورت دریافت هرگونه کارکرد ایجادشده تحت بند )  (7)
 در ثبت مرتبط با زمین وارد این محدودیت شود.

 ها در وام مسکن ملک در انگلستان و ولزمحدودیت
 ها بر وام مسکنمحدودیت .214

در اختیار یک خیریه باشد بدون (، هیج وام مسکنی برای ملکی که 1مشروط به بند ) (3)
 شود:دستور یکی از مراجع زیر داده نمی

 )الف( دادگاه، یا
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 )ب( کمیسیون.
های مناسب در ( به وامی که امنای خیریه پیش از اجرای آن به دست آورده و توصیه3( بند )1)

دریافت  (1( یا )1رابطه با آن را به صورت کتبی در امور مربوطه یا مورد ذکرشده در بند )
 شود.اند، اعمال نمینموده

( در موارد وام جهت تضمین پرداخت یک بدهی پیشنهادی یا کمک مالی، موارد مرتبط 1)
 عبارتند از:

)الف( خواه بدهی یا کمک مالی برای امنای خیریه در ممکن ساختن پیگیری 
زم است یا اند الاقدامات خاصی که در ارتباط با آن به دنبال بدهی یا کمک مالی بوده

 خیر،  
ی کننده)ب( خواه شرایط کمک مالی با توجه به وضعیت خیریه به عنوان دریافت

 نگر بدهی یا کمک مالی، معقول است یا خیر، وآینده
ی )ج( توانایی خیریه در بازپرداخت با آن شرایط برای مبالغ پیشنهادی که به شیوه

 است. بدهی یا کمک پرداخت شده
وط به وام مسکن جهت تضمین پرداخت هرگونه تعهد پیشنهادی دیگر، مورد ( در مورد مرب1)

مربوطه آن است که آیا برای امنای خیریه انجام تعهدات با توجه به اهداف خیریه، معقول 
 است یا خیر.

 شود که در آن بند ذکر شده، خواه آن وام ...( در ارتباط با وامی اعمال می1( یا بند )1( بند )5)
نها برای تضمین بازپرداخت بدهی یا کمک مالی پیشنهادی یا پرداخت )الف( ت

 تعهدات پیشنهادی به اجرا درآید و خواه ...
شده به شکل بدهی یا کمک مالی، یا )ب( جهت تضمین بازپرداخت مبالغ گفته

 شده، پس از تاریخ اجرای آن باشد.پرداخت سایر تعهدات انجام
 ود که ...ش( در جایی اعمال می9( بند )7)

 )الف( امنای خیریه یک وام مسکن را برای ملکی که در اختیار خیریه است بر
 ( گرفته باشند، و1اساس بند )

شده به شکل بدهی یا کمک )ب( وام مسکن جهت تضمین بازپرداخت مبالغ گفته
 شده، پس از تاریخ اجرای آن باشد.مالی، یا پرداخت سایر تعهدات انجام
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ی شامل موارد زیر دی، نبایستی امنای خیریه پس از تاریخ به هرگونه معامله( در چنین موار9)
 ورود پیدا کنند:

 )الف( پرداخت هر مورد از چنین مبالغی، یا
 )ب( انجام هر کدام از این تعهدات،

های مناسب را دریافت نموده و ها پیش از ورود به آن معامله، توصیه مگر آنکه آن
( در اختیار 1()الف( تا )ج( یا )1با موارد ذکرشده در بند ) به صورت کتبی در ارتباط

 ها قرار گرفته باشد. آن
 ای از سوی شخصی است که ...ی مناسب، توصیه(برای اهداف این بخش، توصیه2)

ی عملی در موارد مالی اعتماد )الف( امنای خیریه به واجد شرایط بودن او در توانایی و تجربه
 دارند، و

افع مادی در ارتباط با آن بدهی، کمک مالی یا سایر معامالت مرتبط با آنچه که )ب( هیچ من
 شود، نداشته باشد؛توصیه برای آن بیان می

باشد که حتی اگر شخص  های مناسب برای آن تواند شامل مشاورهای میو چنین توصیه
خیریه یا امنای خیریه  ی اشتغال به سمت مأمور یا کارمندها را دریافت نماید آن را در دوره آن

 انجام دهد. 
شود؛ اما هیچ چیز در این بخش به وام نظر از موارد امنای خیره اعمال می(این بخش صرف9)

 شودمسکنی که در موارد زیر صدق کند اعمال نمی
()الف( عنوان شد، 1)339به همان نحو که در بخش  )الف( برای آن مجوز عمومی یا ویژه

 نیاز باشد،
()ب( اشاره شد، نیاز 1)339ای آن مجوز یا رضایت وزیر امور خارجه که در بخش )ب( بر

 باشد.
 شود.ی معاف اعمال نمی( هیچ چیز در این بخش به خیریه31)

 های الزموام مسکن: اظهارنامه .212
 در هر وامی برای ملکی که در اختیار خیریه است بایستی بیان شود که ... (3)

 خیریه است، )الف( آن ملک در اختیار 
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( 9)311ی معاف باشد و خواه آن وام در بخش )ب( خواه خیریه یک مؤسسه
 صدق کند، و

( صدق 9)311ی خیریه نیست و وام در شرایط بخش )ج( چنانچه یک مؤسسه
 شود.اعمال می 311های بخش کند، به آن وام، محدودیتمی

ملکی که در اختیار خیریه است ( به هرگونه وام برای 1( یا )3)311( در جایی که بخش 1) 
 شود، بایستی امنای خیریه در آن وام تأیید کنند که ...اعمال می

شود( وام با فرمان دادگاه یا کمیسیون ( اعمال می3)311)الف( )در جایی که بخش 
 تحریم شده است، یا

شود( امنای خیریه تحت اختیار خیره ( اعمال می1)311)ب( )در جایی که بخش 
( اشاره شد، کسب 1)311ای را که در بخش عطای وام را داشته و چنین مشاورهقدرت ا

 اند.نموده
( در ارتباط با هرگونه وام، انطباق یافت، آنگاه به سود شخصی که )خواه 1( هرجا که بند )1)

کند، تحت وام یا پس از آن( منافعی را در ملک مورد بحث به صورت پول یا ارزش پول کسب می
 اند.شود که این حقایق در گواهی اعالم شدهطع فرض میبه طور ق

 شود که ...( در جایی اعمال می5( بند )1)
( به هرگونه وام امالکی که در اختیار خیریه هستند، 1( یا )3)311)الف( بخش 

 شود، اما اعمال می
 ( در رابطه با آن وام رعایت نشده باشد.1)ب( بند )

ه )خواه تحت وام یا پس از آن( با حسن نیت منافع زمین را به ( در راستای منافع کسانی ک5)
 آنکه ... آورند، آن وام معتبر است، مگرصورت پول یا ارزش پولی به دست می

 )الف( آن وام طبق دستور دادگاه یا کمیسیون تحریم شده باشد، یا 
-ره)ب( امنای خیریه تحت اختیار خیریه قدرت اعطای وام را داشته و چنین مشاو

 ( بیان شد، داشته باشند.1)311ای را که در بخش 
( به هرگونه وام امالک مربوط به خیریه اعمال شود، بایستی 9)311( در جایی که بخش 7)

ای گیرد و چنین مشاوره( جای می9)311ای که در بخش امنای خیریه در ارتباط با هرگونه معامله
 اند، تأیید نمایند.ه( عنوان شد، دریافت نمود9)311را که در بخش 



کشور بریتانیا 312  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

ای رعایت شد، آنگاه به نفع شخصی که ( در ارتباط با هرگونه معامله7که بند ) ( هرکجا9)
)خواه تحت وام یا پس از آن( منافعی را به صورت پول یا ارزش پول به دست آورده، به طور قطع 

 شود که این حقایق که در گواهی بیان شد، صحت دارد.فرض می
 

 ی مسکن امالک خیریه و ثبت امالکهاوام .216
ی ( یک وضعیت قابل ثبت باشد، اظهارنامه3)315که وام مورد بحث در بخش  هرکجا (3)

( بایستی به فرمی باشد که بتوان توسط قوانین ثبت امالک آن را 3)315مورد نیاز بخش 
 تشریح نمود.

داشته باشد، مطابقت  1111( )ز( قانون ثبت امالک 3)1که چنین وامی با بخش  هرکجا (1)
 شود:موارد زیر اعمال می

( بایستی به فرمی باشد که بتوان توسط 3)315ی مورد نیاز بخش )الف( اظهارنامه
 قوانین ثبت امالک آن را تشریح نمود، و

ی معاف نباشد، بایستی وام شامل یک اظهارنامه نیز )ب( چنانچه خیریه یک مؤسسه
ها ت امالک آن را تشریح نمود، و آن محدودیتباشد، به فرمی که بتوان توسط قوانین ثب

شود، به آن ملک نیز اعمال شود اعمال می 313تا  339های بر وضعیت که توسط بخش
 ((. 1)339)مشروط به بخش 

 ( در جایی که ...1)
ر ارتباط با کننده کارکردی را برای ثبت عنوان شخص برای امالک د)الف( ثبت

 کند، ه شد تأیید می( اشار1)چنین وامی که در بند
( همخوانی دارد، 1( و بند )3)315هایی است که با بخش )ب( وام شامل اظهارنامه

 و
 ی معاف نیست،)ج( خیریه یک مؤسسه

 313تا  339ی تحت بخش کننده به ثبت محدودیتی که بیانگر محدودهبایستی ثبت
 بر اختیارات پس از آن است، ورود پیدا کند.
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)حذف مدخل( در ارتباط با هرگونه محدودیت وارده  311( بخش 1( و )1(بندهای )1)
-( اعمال می1)311( به همان نحو که در ارتباط با هرگونه محدودیت ورود به بخش 1تحت بند )

 شوند، اعمال خواهد شد.
 ی خیریهانتشار وجه اجاره

 ی خیرهانتشار وجه اجاره .217
ریه که حق دریافت آن را دارد اعمال ( به انتشار وجه اجاره توسط یک خی3)339بخش  (3)

مبلغ  برابر 31شود، البته اگر این انتشار در ارتباط با پرداخت مبلغی باشد که کمتر از نمی
 بها نباشد. ی اجارهساالنه

بها، آن را در ارتباط با پرداخت مبلغی که از  ی مستحق دریافت اجارهدر جایی که خیریه (1)
ی تحمیلی توسط خیریه در ارتباط کند، هرگونه هزینهپوند بیشتر نیست منتشر می 3111

ها در  بها توسط خیریه از شخص یا اشخاصی که منافع آن با اثبات عنوان آن به اجاره
 بها است، قابل استحصال است. انتشار اجاره

( این بخش در جایی که اجاره بهایی که یک خیریه مستحق 1( و نه بند )3)339نه بخش  (1)
شود،  اعمال بخشوده می 3999بها  قانون اجاره 31تا  2تحت بخش  دریافت آن است

 نخواهد شد.

 (1)217شده در بخش قدرت تغییر مبالغ تعیین .218
( را با جایگزین کردن مبلغی متفاوت با مبلغ زمان 1)319تواند طبق دستور، بخش وزیر می

 شده در اینجا، اصالح نماید.تعیین
 تفسیر

 تفسیر .192
 ، ملک یعنی زمین در انگلستان و ولز.317تا  339ای هدر بخش (3)

 ، وام مسکن شامل یک پرداختی است.317تا  311های در بخش (1)

-تفسیر می 1111های همراه با قانون ثبت امالک به عنوان بخش 317و  311های بخش (1)
 شوند.
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 8قسمت 
 های خیریهگزارشات، بازدهی و حساب

 2فصل 
 های فردیحساب

 داریسوابق حساب .231
-ای که نگهداری میامنای خیریه بایستی اطمینان یابند که سوابق حسابداری در خیریه (3)

ای های خیریه کافی بوده و به گونهشوند که جهت نمایش و تبیین آن، تمامی تراکنش
 است که ...

 )الف( در هر زمان با دقت مناسب فاش شود، وضعیت مالی خیریه در آن زمان، و
ها تحت  ها توسط آنهای حسابجا اظهارنامه سازد که تضمین کنند هر)ب( امنا را قادر 

( 3)311ها با الزامات مقررات تحت بخش های حساب( تهیه شد، آن اظهارنامه3)311بخش 
 همخوانی دارد.

 ها باشد: ( سوابق حسابداری بایستی به طور ویژه شامل این1)
شده -الغ پول دریافتی و هزینههایی که به صورت روز به روز تمامی مب)الف( مدخل

 دهند، وها را نشان میها و پرداختتوسط خیریه، و موارد مربوط به علت انجام دریافتی
 های خیریه.ها و بدهی)ب( ثبت دارایی

 
 

 حفظ سوابق حسابداری .313
مرتبط  311امنا و متولیان خیریه بایستی سوابق حسابداری ایجادشده برای اهداف بخش  (3)

سال از انتهای سال مالی تأسیس خیریه نزد خود نگاه  7را به مدت حداقل  با مؤسسه
 دارند.

شده در ی گفتهساله 7ی  شود که یک خیریه ورود به دوره( در صورتی اعمال می1بند ) (1)
 شود را متوقف نماید. ( که به تمامی سوابق حسابداری اعمال می3بند )
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( بایستی ادامه یابد تا توسط آخرین 3) تعهد به حفظ سوابق حسابداری مطابق با بند (1)
-صورت کمیسیون به صورت کتبی رضایت می امنای خیریه پرداخت شود، در غیر این

 اند.دهد که سوابق نابود شده و یا دور انداخته شده

 هاهای حسابسازی اظهارنامهآماده .231
یک اظهارنامه ( برای هر سال مالی مؤسسه، 311امنای خیریه بایستی )مشروط به بخش  (3)

ها مطابق با چنین الزاماتی که ممکن است فرم و محتوای آن پیشتر توسط از حساب
 مقررات ایجادشده توسط وزیر تعریف شده باشد، تهیه نمایند.

 تواند به صورت ویژه مفادی را برای موارد زیر ارائه دهد: ( می3مقررات تحت بند ) (1)

شده ها و اصول مشخصمطابق با روش هایی که)الف( برای تمامی چنین اظهارنامه
 اند؛شده در مقررات ایجاد شدهو یا اشاره

ها های مربوط به حساب)ب( مواردی همچون تمامی اطالعاتی که توسط یادداشت
 شود.ارائه می

توانند مفادی برای تعیین سال مالی یک خیریه برای اهداف ( می3( مقررات تحت بند )1)
 ررات تحت آن ایجاد نماید.این قانون و تمامی مق

ای که توسط یک شخص توانند این را به امنای خیریه( نمی3( اما مقررات تحت بند )1)
ها تحت  های تهیه شده توسط آنهای حسابهرگونه الزامی جهت افشا، در تمامی اظهارنامه

 ( ایجاد شده، تحمیل نمایند ....3بند )
 ی خیریه، یالی خارج از بودجههای ماکنندگان کمک)الف( هویت دریافت

 )ب( مبالغ هرگونه کمک مالی اعطایی، 
ی زمانی باشد که شخص مقیم یا همسر یا شریک البته اگر افشای آن در یک دوره

 مدنی او هنوز زنده باشد.
 های کم درآمدای برای خیریهی گزینهحساب و ارائه .233

-پوند بیشتر نشود، متولیان خیریه می 151111چنانچه درآمد ناخالص در هر سال مالی از 
 ها را انتخاب کنند ... ی اینتوانند در آن سال تهیه

 ها، وها و پرداختی)الف( یک حساب دریافتی
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 ها،ها و بدهیای از دارایی)ب( اظهارنامه
 ( است.3)311های تحت بخش ی حسابها در عوض اظهارنامه این

 ها ی حسابحفظ اظهارنامه .234
 ها را نگاه دارند:  نای خیریه بایستی اینام (3)

(، 3)311ها تحت بخش  شده توسط آنهای تهیههای حساب)الف( تمامی اظهارنامه
 یا

 ،311ها تحت بخش  شده توسط آنی تهیه)ب( هرگونه حساب و اظهارنامه
ی سال از انتهای آن سال مالی است که در آن هرگونه اظهارنامه 7این برای حداقل 

 هایی وجود دارد.ط با چنین حسابمرتب
شده در ی بیانساله 7ی شود که یک خیریه ماندن در دوره( در صورتی اعمال می1بند ) (1)

 شود متوقف کند.ها اعمال میها و اظهارنامه( را که به تمامی حساب3بند )

ین ( بایستی ادامه یابد تا توسط آخر3تعهد به حفظ اظهارنامه یا حساب مطابق با بند ) (1)
-صورت کمیسیون به صورت کتبی رضایت می متولیان خیریه پرداخت شود، در غیر این

 اند.دهد که سوابق نابود شده و یا دور انداخته شده

 های خیریهشرکت .232
های خیریه های شخصی( به شرکت)تهیه و حفظ حساب 311تا  311های هیچ چیز در بخش

 شود.اعمال نمی
 های معافخیریه .236

های های شخصی( به خیریه)تهیه و حفظ حساب 311تا  311های چ چیز در بخشهی (3)
 شود.معاف اعمال نمی

 ی معاف ....اما امنای یک خیریه (1)

 های مرتبط با امور خیریه را نگاه دارند، و)الف( بایستی صورت مناسبی از حساب
ها ای از حسابهای دورهی اظهارنامه)ب( چنانچه هیچ مقام یا قانونی نیاز به تهیه

 ی موارد زیر تهیه شود:ها دربردارندههای متوالی از حسابنداشته باشد بایستی اظهارنامه
(iیک حساب درآمدی و هزینه )35ی زمانی که از ای مرتبط با یک دوره 

 ماه کمتر نباشد، و
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(iiترازنامه ).ی مربوط به انتهای آن دوره 
ی معاف بایستی برای های مربوط به خیریههای حسابها و اظهارنامهوضعیت حساب (1)

 داری شود، مگر آنکه ...ساله نگه 7ی زمانی یک دوره

 )الف( خیریه دیگر وجود نداشته باشد، و
دهد که سوابق نابود شده و یا دور )ب( کمیسیون به صورت کتبی رضایت می

 اند.انداخته شده

 فصل دوم
 های گروهیحساب

 سوابق حسابداری .237
شود ای که شرکت تابعه محسوب میی والد یا هر خیریهی خیریهیان یک مؤسسهمتول (3)

های زیر ی خیریه بر اساس بخشداری شدهبایستی تضمین کند که سوابق حسابداری نگه
.... 

 های فردی: سوابق حسابداری(، یا( )حساب3)311)الف( بخش 
 ابداری(،ی حفظ سوابق حس)وظیفه 1117ها قانون شرکت 127)ب( بخش 

های جا که حساب ی والد را قادر سازد تضمین نمایند، هرای باشد که امنای خیریهبه گونه
ها با الزامات مقررات تحت اند، آن حساب( تهیه شده1)312ها تحت بخش  گروهی توسط آن

 همخوانی دارد. 311بخش 
بق حسابداری با ی تضمین همخوانی سوا( افزون بر وظیفه3شده در بند )ی عنوانوظیفه (1)

 موارد زیر است:

 (، یا3)311)الف( بخش 
 .1117ها قانون شرکت 127)ب( بخش 

ی والد، یک تعهد جانبی داشته باشد که شود که یک خیریه( در صورتی اعمال می1(  بند )1)
 الزامات زیر:

 (، یا3)311)الف( بخش 
 .1117ها قانون شرکت 127)ب( بخش 
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 ها اعمال نشود. به آن
های معقولی جهت تضمین این موضوع بردارند که ی والد بایستی گاممتولیان یک خیریه(1)

سازد اطمینان دارند، این متولیان را قادر میهایی برمیجهت حفظ چنین سوابق حسابداری گام
اند با الزامات ( تهیه شده1)312اساس بخش  ها بر های گروهی توسط آندهند که هرکجا حساب

 همخوانی دارد.   311بخش مقررات تحت 

 های گروهتهیه و تدارک حساب .238

 شود اگر این بخش در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه اعمال می  (3)

 )الف( این موسسه خیریه یک موسسه خیریه مادر در پایان آن سال باشد و       

های تلفیقی برای سازی حساب )ب( )جایی که آن یک شرکت است( این برای آماده         
های گروه( سازی حساب)مأموریت آماده1117های  قانون شرکت 199آن سال مطابق بخش 

 هایی در عمل آماده شوند یا آماده نشوند.ضروری نیست، خواه چنین حساب

 های گروه در ارتباط با آن سال را آماده کنند.امنای موسسه مادر )اصلی( باید حساب ( هیئت1)  

ی جز موسسه خیریه امنای یک موسسه خیریه مادر )به ( به هیئت1شرط الزم در بند ) ( اگر1)  
 شرکت است( در ارتباط با یک سال مالی اعمال شود مادری که یک 

ها( ی حساب)بیانه 311(3ای به جمع الزامات در بخش ) گونه )الف( این الزامات به       
 شود و اعمال می

و بیانیه( در ارتباط با آن  )حساب311سازی اسناد ذکرشده در بخش  ه)ب( گزینه آماد         
 سال )هر مقدار از درآمد ناخالص خیریه برای آن سال( موجود نیست.

 ( اگر1)

امنای یک موسسه خیریه مادر در ارتباط با یک  ( به هیئت1)الف( شرط الزم در بند )      
 و ،سال مالی اعمال شود

ای به جمع الزامات در  گونه خیریه یک شرکت است که این الزامات به )ب( موسسه           
 های فردی(سازی حساب شود )وظیفه آماده اعمال می 1117های قانون شرکت 191بخش 
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 است. 319( موضوعی برای بخش 1( بند )5)  

 های گروهسازی حساب استثناهای الزم برای آماده .239

الزامات خود یک تعهد فرعی در ارتباط با موسسه خیریه دیگری ( اگر در پایان آن سال این 3)  
به یک موسسه خیریه مادر در ارتباط با یک سال مالی اعمال  312(1باشند، الزامات در بخش )

 شود.نمی

شده از سوی وزیر  طور که در قوانین وضع ( اگر کل درآمد ناخالص گروه برای آن سال همان1)  
به موسسه خیریه مادر  312(1بلغی تجاوز نکند، الزامات در بخش )است از چنین م شده  مشخص

 شود.در ارتباط با یک سال مالی اعمال نمی

-شده از سوی وزیر ممکن است شرایطی را در این تعهد فرعی مقرر کند که می ( قوانین وضع1)
یک سال برای  312(1سازی مطابق بخش ) های ضروری گروه برای آمادهتواند یا باید از حساب
 مالی کنار گذاشته شود.

 اند ازموجب این قوانین، هر یک از تعهدات فرعی که اعضای یک گروه هستند عبارت ( که به1) 

 )الف( مجاز به حذف از هرگونه حساب گروه برای یک سال مالی، یا     

 )ب( ضروری برای حذف شدن،      

وسسه خیریه مادر در ارتباط با آن سال امنای م به هیئت 312(1این الزامات در بخش )       
 شود.اعمال نمی

 های گروهحفظ و نگهداری حساب .241

 312(1ها مطابق بخش ) امنای موسسه خیریه باید هرگونه حساب گروه که توسط آن هیئت   (3) 
شده است را حفظ و  های مربوطه آمادهسال از پایان سال مالی حساب 7به مدت حداقل 

 نگهداری کند.

طور که آن  ( وقف شود همان3سال مذکور در بند ) 7( اگر یک موسسه خیریه ظرف مدت 1)
 شود. ( اعمال می1شود، بند ) به هر حساب گروه اعمال می
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( باید برای تخلیه توسط آخرین 3ها مطابق با بند )( تعهد به حفظ و نگهداری حساب1)
های در حال ی حسابکمیسیون به نوشته کهامنای موسسه خیریه ادامه پیدا کند، مگر این هیئت

 های مستعد نابودی رضایت دهد. حساب نابودی یا در غیر این صورت

 "گروه  "و  "تعهد تابعه "،"موسسه خیریه مادر  " .242

 شود. ( این بخش برای اهداف این قسمت اعمال می3)

ارتباط با یک یا چند یک موسسه خیریه مادر است اگر آن یک تعهد مادر در  ( موسسه خیریه1)
 باشد. 1117های برای قانون شرکت 9و فهرست  3371تعهد دیگر مطابق با مفاد بخش 

( هر تعهد در رابطه با یک موسسه خیریه مادر یک تعهد مادر است که با توجه به آن دسته از 1)
 .مقررات یک تعهد فرعی در ارتباط با موسسه خیریه مادر است

 یجه را ندارد که هر یک از موارد زیر یک تعهد فرعی است( آن نت1اما بند ) (1)

 )الف( هرگونه مسئولیت خاص یک موسسه خیریه،   

مربوط به بخشی از یک  31(3موجب یک جهت مطابق بخش ) )ب( هر موسسه که به   
 موسسه خیریه برای اهداف این قسمت است، یا

رای اهداف این قسمت ب 31(1)ج( هر موسسه خیریه در یک جهت مطابق بخش )    
 شود. اعمال می

، در رابطه به یک موسسه خیریه مادر، بدان معنی است که موسسه خیریه و تعهد "گروه "( 5)   
 تعهدات و هرگونه رجوع به اعضای گروه بر این اساس برای خوانده شدن است. فرعی آن یا 

برای  9و فهرست  3371( برای اهداف این بخش و عملیات برای آن دسته از اهداف بخش 7)
 بدین معنی است "متعهد " 1117های  قانون شرکت

 شده است و یا تعریف 1117( قانون سال 3) 3373)الف( تعهد توسط بخش       

 شده است متعهد نیست. طور که تعریف )ب( یک موسسه خیریه همان      
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 "های گروه حساب " .311

 های تلفیقی...به معنی حساب "ه های گروحساب "( برای اهداف این بخش،3) 

 )الف( مربوط به این گروه و

صورت قوانین  تواند بهها می )ب( مطابق با چنین الزاماتی برای شکل و محتوی آن      
 مقررشده از سوی وزیر تعیین شود.

 های زیر شودطور خاص منجر به مفاد ( ممکن است به3( قوانین مطابق بند )1)

طور که در  ها و اصول همان سازی مطابق با روش رگونه حساب جهت آماده)الف( برای ه      
 شده است؛ قوانین تعیین و یا اشاره

 )ب( برای رویارویی با مواردی که در سال مالی اعضای گروه همگی باهم مصادف نیستد؛    

 .شده است ها فراهمهای حساب)ج( همچنین هرگونه اطالعاتی از طریق یادداشت          

 ( نیز ممکن است منجر به مفاد زیر شود3( قوانین مطابق بخش )1)

 )الف( برای تعیین سال مالی تعهدات فرعی برای اهداف این قسمت؛

امنای موسسه خیریه مادر با توجه به تأمین امنیت ازجمله  )ب( برای تحمیل بر الزامات هیئت
 مصادف شدن سال مالی با این موسسه خیریه

 ریه معاف )مستثنا(مؤسسات خی .243

های گروه( به یک موسسه خیریه سازی و حفظ حساب )آماده311تا  319چیز در بخش  هیچ 
 شود.معاف اعمال نمی
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 3فصل 

 هاحسابرسی یا بررسی حساب

 های فردیحسابرسی یا بررسی حساب

 تر های موسسه خیریه بزرگحسابرسی حساب .244 

 شود اگر یه اعمال می( به یک سال مالی موسسه خیر1( بند )3)

 پوند باشد، یا 511111)الف( درآمد ناخالص موسسه خیریه در آن سال بیش از 

ها باشد و در ازحد آستانه حساب )ب( درآمد ناخالص موسسه خیریه در آن سال بیش
 میلیون پوند باشد. 1219ها( بیش از های آن )قبل از کسر بدهیپایان سال ارزش کل دارایی

در بخش  شده به معنای حاصل جمع برای زمان موجود مشخص "ها ابآستانه حس "
 درآمد( است. )حساب و بیانیه یک گزینه برای مؤسسات خیریه کم 311

های موسسه خیریه برای ( اگر این بند به سال مالی یک موسسه خیریه اعمال شود، حساب1)
 آن سال باید توسط فردی حسابرسی شود که

قانون  11عنوان حسابرس قانونی مطابق قسمت  ای انتصاب به)الف( واجد شرایط بر
 است، یا 1117های شرکت

 351شده در قوانین مطابق بخش  )ب( عضوی از یک نهاد برای زمان موجود تعیین
عنوان حسابرس موسسه  است و مطابق قوانین آن نهاد است که واجد شرایط برای انتصاب به

 خیریه باشد.

 درآمد یک انتخاب برای مؤسسات خیریه کمهای بررسی حساب .242

به یک سال مالی موسسه خیریه اعمال نشود اما درآمد خالص آن در  311(1( اگر بخش )3)
های موسسه خیریه برای آن سال باید در انتخاب پوند باشد، حساب 15111بر  آن سال بالغ

 امنای موسسه خیریه موجود باشد هیئت
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وردبررسی قرارگرفته که یک فرد مستقل وجود دارد )الف( توسط یک بررسی مستقل م
امنا توانایی الزم و تجربه عملی برای  طور منطقی بر این باور است که با همکاری هیئت که به

 ها را دارند، یاانجام بررسی شایسته حساب

 یا )ب( 311( 1)ب( حسابرسی توسط یک شخص در بخش )الف()

 ( موضوعی است برای3( بند )1)

 ( و1بند ))الف( 

 317( 3)ب( هرگونه دستور مطابق بخش )

های موسسه خیریه برای یک سال اعمال شود و درآمد ناخالص  ( به حساب3( اگر بند )1)
عنوان بازرس مستقل برای اهداف  پوند باشد، یک نفر به 151111بر  موسسه خیریه در آن سال بالغ

 ن شخص مستقل باشد و()الف( واجد شرایط است اگر )و تنها اگر( ای3بند )

 (، یا1)الف( عضوی از یک نهاد ذکرشده در بند )

 )ب( یک همکار از انجمن بازرسان مستقل موسسه خیریه باشد.

 اند از ()الف( عبارت1( نهادها در بند )1)

 )الف( موسسه حسابداران خبره در انگلستان و ولز؛

 )ب( موسسه حسابداران خبره اسکاتلند؛

 ن خبره در ایرلند؛)ج( موسسه حسابدارا

 ی خبره؛انجمن حسابداران تصدیق شده )د(

 انجمن مجاز حسابداران رسمی؛ )ه(

 های حسابداری؛)چ( انجمن تکنسین

 المللی؛ )خ( انجمن حسابداران بین 

 انجمن حسابداران خبره مدیریت؛ )ح(
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 ها و مدیران خبره؛ )ی( موسسه منشی

 )و( موسسه رسمی امور مالی و حسابداری.

 ( کمیسیون ممکن است5)

عنوان  امنای موسسه خیریه در ارتباط با انتخاب یک فرد برای انتصاب به به هیئت )الف(
 یک بازرس مستقل راهنمایی دهد؛

ای که تصور شود با توجه به انجام بازرسی  گونه ها بهدادن چنین راهنمایی )ب(
 است؛ ()الف( مناسب3موجب بند ) به

تواند کاربرد عمومی داشته باشد یا تنها به یک هدایت که میو هرگونه راهنمایی و یا 
 موسسه خیریه اعمال شود.

 وزیر ممکن است بر اساس (7)

با افزودن یا حذف یک توصیف از فردی به و یا از لیست در آن بند و  ( را1)الف( بند )
 یا با تغییر هر ورودی برای زمان حال مشمول در این لیست اصالح کند؛

با افزودن یا حذف یک نهاد به یا از لیست در بند و یا با تغییر هر  ( را1))ب( بند 
 ورودی برای زمان حال مشمول در این لیست اصالح کند.

 قدرت کمسیون برای حکم حسابرسی .246

های موسسه خیریه برای یک سال مالی ( کمیسیون ممکن است بنا به دستور حساب3)
یا )ب( را نیاز داشته باشد چنانچه آن  311()الف( 1)حسابرسی شده توسط یک شخص در بخش 

 برای کمیسیون پدیدار شود که

ماه پس از پایان آن  31، در رابطه با آن سال در 315(3، یا بخش )311( 1)الف( بخش )
 کند، یاسال پیروی نمی



پیوست ها  /  325

-وجود برای حساب شود، اما بااینبرای آن سال اعمال نمی 311(1)ب( اگرچه بخش )
سه خیریه برای آن سال جهت حسابرسی توسط یک شخص در بخش های موس

 یا )ب( مطلوب خواهد بود. 311()الف(1)

( با توجه به یک موسسه خیریه ایجاد کند، 3( اگر کمیسیون یک دستور مطابق با بند )1)
 شده توسط کمیسیون باشد مگر اینکه حسابرس باید یک فرد منصوب

 شده و ساخته ()ب(3)الف( دستور به استناد بند )

 کنند،امنای موسسه خیریه خودشان یک حسابرس مطابق با دستور تعیین  )ب( هیئت

شده توسط کمیسیون مطابق بند  های هر حسابرسی توسط یک حسابرس منصوب( هزینه1)
 (، ازجمله پاداش حسابرس انجام شد که توسط کمیسیون قابل بازیابی هستند1)

صورت مشترک و انفرادی  مند که شخصاً، بهیه عالقهامنای موسسه خیر )الف( از هیئت
 ها مسئول هستند، یابرای آن هزینه

ها با رسد جستجوی بازیابی این هزینه)ب( به میزانی که آن برای کمیسیون به نظر می
 موسسه خیریه عملی نیست. توجه به پاراگراف )الف(، از صندوق

 هاقانون شرکت های موردنیاز برای حسابرسی مطابقحساب .247

های یک شرکت امور خیریه برای در ارتباط با حساب 317تا  311چیز در بخش  ( هیچ3)
قانون  37ها برای حسابرسی بر اساس قسمت شود اگر آن حسابیک سال مالی اعمال نمی

 ها( موردنیاز باشد.حساب 37قسمت  ")1117های شرکت

میسیون ممکن است طبق حکم آن شرایط و ( در رابطه با یک شرکت امور خیریه، این ک1)
طور که کمیسیون تصور  باشد همانی را نیاز داشته های شرکت برای چنین دورهحساب 37قسمت 

 کند که برای بررسی و حسابرسی توسط یک حسابرس مناسب هستند که می

-قانون شرکت 11عنوان حسابرس مطابق قسمت  )الف( واجد شرایط جهت انتصاب به
 باشد و 1117های 

 )ب( توسط کمیسیون منصوب شود.
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 اند از( عبارت1( اقدام یک حسابرس مطابق بند )1)

ها و اسناد و مدارک مربوط به شرکت را ها، حساب)الف( حق دسترسی به تمام کتاب
امنای موسسه خیریه  امنای موسسه خیریه هستند یا به هیئت دارد که در اختیار یا کنترل هیئت

 دسترسی دارند.

)ب( مستحق نیاز به هرگونه متولی موسسه خیریه، سابق و کنونی و هرگونه افسر سابق 
کند برای  عنوان حسابرس فکر می و کنونی یا کارمند شرکت ازجمله اطالعات و توضیح که به

 انجام وظایف حسابرسی ضروری است.

سیون در )ج( باید در پایان و یا در طول پیشرفت حسابرسی چنین گزارشی را برای کم
کند که  عنوان حسابرس فکر می ها و یا امور شرکت که بهموردحسابرسی یا در مورد حساب

امنای موسسه خیریه ارسال  کند و باید یک کپی از هر گزارش به هیئتموردنیاز است ایجاد 
 کند.

( ازجمله پاداش حسابرس توسط کمیسیون 1های هر حسابرسی مطابق بند )( هزینه1)
 شود. پرداخت می

( استحقاق دارد 1ای را که حسابرس در هر مرکز مطابق بند )( اگر هر فرد نتواند هزینه5)
امنای موسسه خیریه برای زمانی  بپردازد، شرکت باید طبق دستور هزینه را به آن شخص یا به هیئت

امنیت  کند برای تأمین طور که کمیسیون فکر می های موجود باشند بپردازد همان گیری که این جهت
 فرض ایجادشده است مناسب است. طور پیش که به

 : عمومیNHSمؤسسات خیریه  .248

در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه اعمال  317تا  311های چیز از مفاد بخشهیچ
 اند ازشود که در هر زمان در سال عبارتنمی

 شده(، یا ریفتع 319طور که در بخش  )همانNHS)الف( موسسه خیریه انگلیسی 

 شده(. تعریف 351طور که در بخش  ولز )همان NHS)ب( موسسه خیریه 
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 NHSهای موسسه خیریه انگلیسی حسابرسی یا بررسی حساب .249

( این بخش در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه که در همان زمان در سال 3)
 انگلیسی است. NHSشود، این یک موسسه خیریه  اعمال می

یا )ب( در ارتباط با آن سال مالی موسسه خیریه راضی شود،  311()الف(3اگر بخش ) (1)
شده توسط کمیسیون  های موسسه خیریه برای آن سال باید توسط یک فرد منصوبحساب

 حسابرسی، حسابرسی شود.

های موسسه خیریه برای آن سال مالی باید در انتخابات کمیسیون ( درهرصورت، حساب1)
 .حسابرسی..

 شده توسط کمیسیون حسابرسی، حسابرسی شود، یا )الف( توسط یک شخص منصوب

 شده موردبررسی قرار گیرد. )ب( توسط یک فرد منصوب

( یا 1در ارتباط با هر انتصاب مطابق بند ) 3992( قانون کمیسیون حسابرسی 1( بخش )1)
 شود. ()الف( اعمال می1)

کند آن با توجه به انجام  ور که تصور میط ( کمیسیون موسسه خیریه ممکن است همان5)
()ب( مناسب است چنین جهاتی را بدهد و هرگونه جهت ممکن است 1رسیدگی مطابق بند )

 کاربرد عام داشته باشد یا تنها به یک موسسه خیریه اعمال شود.

( رئیس واحد حسابداری و حسابرس عمومی ممکن است در هر زمان بررسی و بازرسی 7)
 شوند...

 های موسسه خیریه برای سال مالی جاریف( حساب)ال

 )ب( هرگونه سوابق مربوط به آن حساب و

( برای حسابرسی یا 1( یا )1شده مطابق بند ) )ج( هرگونه گزارش از فرد منصوب
 ها. بررسی حساب آن
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به معنای یک متصدی خیریه است،  "انگلیسی  NHSموسسه خیریه  "( در این بخش،9)
 اند ازارتامنای آن عب هیئت

 )الف( یک نهاد بهداشت راهبردی،

 )ب( یک متصدی مراقبت اولیه

ها، مؤسسات و امکانات )ج( یک متصدی خدمات بهداشت ملی همه یا بیشتر بیمارستان
 شده است. که در انگلیس واقع

برای قانون خدمات بهداشت  1فهرست  31موجب بند  امنای منتصب شده به )د( هیئت
 گیرد،متصدی خدمات بهداشت ملی در بند )ج( جای می برای یک 1117ملی 

قانون ساماندهی خدمات بهداشت  19(3موجب بند ) شده به امنای منصوب )و( هیئت
 131(3و بخش ) 3999قانون خدمات بهداشت ملی سال  95(3، بخش )3991ملی سال 

 برای چنین متصدی خدمات بهداشت ملی، یا 1117قانون خدمات بهداشت ملی 

 1فهرست  31موجب بند  شده به امنا برای یک متصدی مراقبت اولیه منصوب هیئت )ه(
 .1117برای قانون خدمات سالمت ملی 

به معنای کمیسیون حسابرسی برای مقامات محلی  "کمیسیون حسابرسی  "( در این فصل 2)
 .و خدمات بهداشت ملی در انگلستان است

 ولز NHSریه های موسسه خیحسابرسی یا بررسی حساب .221

شود،  ( این بخش در ارتباط با سال مالی موسسه خیریه که در همان زمان در سال اعمال می3)
 ولز است. NHSآن موسسه خیریه 

)الف( یا )ب( در ارتباط با سال مالی موسسه خیریه راضی شود، 311(3( اگر بخش )1)
 ای ولز حسابرسی شود.های موسسه خیریه برای آن سال باید توسط حسابرس عمومی برحساب

های موسسه خیریه برای آن سال مالی باید در انتخابات حسابرس ( درهرصورت، حساب1)
 عمومی برای ولز، توسط حسابرس عمومی برای ولز حسابرسی و بررسی شود.
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امنای  به معنای متصدی خیریه است، هیئت "ولز  NHSموسسه خیریه  "( در این بخش 1)
 اند از آن عبارت

 ( انجمن بهداشت محلی)الف

ها، مؤسسات و امکانات در )ب( متصدی خدمات بهداشت ملی همه یا بیشتر بیمارستان
 شده است، ولز واقع

برای قانون خدمات  1برنامه زمانی  31موجب بند  شده به امنای منصوب )ج( هیئت
 )ولز( برای یک متصدی خدمات بهداشت ملی به پاراگراف )ب( سقوط1117بهداشت ملی 

 کند، یا می

قانون ساماندهی خدمات بهداشت  19(3موجب بند ) شده به امنای منصوب )د( هیئت
قانون خدمات  371(3و بخش ) 3999قانون خدمات بهداشت ملی  95(3، بخش )3991ملی 

 )ولز( برای چنین متصدی خدمات بهداشت ملی.1117بهداشت ملی 

ازرس اثراتی در ارتباط با این بخش ( منابع در این قانون برای یک حسابرس یا یک ب5)
عنوان یک حسابرس یا  عنوان مراجع برای حسابرس عمومی برای ولز اقدام مطابق این بخش به به

 بازرس دارد.

 تر های بزرگهای گروهحسابرسی حساب .222

های گروه برای یک سال مالی یک موسسه خیریه مادر مطابق ( این بخش که در آن حساب3)
 شود و شده است، اعمال می آماده 312(1بخش )

)الف( کل درآمد ناخالص گروه در آن سال بیش از آستانه درآمد مربوطه )بخش 
 را ببینید( است، یا 397(3)
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)ب( کل درآمد ناخالص گروه در آن سال بیش از آستانه درآمد مربوطه است و در پایان 
های مربوطه بیش از آستانه داراییها( های این گروه )قبل از کسر بدهیسال ارزش کل دارایی

 را نگاه کنید( است. 397( 1)بخش )

 شود که در آن ( این بخش همچنین اعمال می1)

( 1های گروه برای یک سال مالی یک موسسه خیریه مادر مطابق بخش ))الف( حساب
 شود و آماده می 312

ه مادر در آن های خود موسسه خیری)ب( قوانین حسابرسی مناسب در ارتباط با حساب
 شود. سال اعمال می

در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه  "قانون حسابرسی مناسب  "( در این بخش 1)
 مادر بدین معنی است

های موسسه -)حسابرسی حساب311(1بند )ب(، )ج(، )د(( بخش ) )الف( )موضوع
 تر(؛ خیریه بزرگ

( NHSسه خیریه انگلیسی های موس)حسابرسی یا بررسی حساب319)ب( اگر بخش 
 شود اعمال می 319(1در ارتباط با آن سال، بخش )

ولز( در  NHSهای موسسه خیریه )حسابرسی یا بررسی حساب351)ج( اگر بخش 
 ؛351( 1شود، بخش ) ارتباط با آن سال اعمال می

 )د( اگر موسسه خیریه مادر یک شرکت باشد

(i( بخش )1)یا311 ، 

(ii قسمت )1117های تقانون شرک 37 
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( یا 3موجب بند ) ( اگر این بخش در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه مادر به1)
 های گروه برای آن سال باید حسابرسی شود( اعمال شود، حساب1)

 یا )ب(؛ 311( )الف(1بند )ب( یا )ج(( توسط یک شخص در بند ) )الف( )موضوع

شده توسط کمیسیونِ  وسط یک فرد منصوبدر ارتباط با آن سال، ت 319)ب( اگر بخش 
 حسابرسی اعمال شود؛

در ارتباط با آن سال، توسط حسابرس عمومی برای ولز اعمال  351)ج( اگر بخش 
 شود.

( 3موجب بند ) ( اگر این بخش در ارتباط با یک سال مالی یک موسسه خیریه مادر به5)
 اعمال شود

های خود مناسب در ارتباط با حساب)الف()موضوع پاراگراف )ب(( قانون حسابرسی 
 شود؛ موسسه خیریه مادر برای آن سال )خواه قبل از اعمال باشد یا پس از اعمال( اعمال می

های خودِ آن برای آن سال )ب( اگر موسسه خیریه مادر یک شرکت باشد و حساب
 311(1موردنیاز نباشد، بخش ) 1117های قانون شرکت 37برای حسابرسی مطابق با قسمت 

 شود. ازآن( اعمال می ها )خواه قبل درخواست باشد یا پسدر ارتباط با این حساب

()الف( اعمال 1در ارتباط با هرگونه انتصاب مطابق بند ) 319( از بخش 7( و )1( بندهای )7)
 شوند. اعمال می 319(1ها در ارتباط با یک قرار مالقات در بند ) طور که آن شود همان می

عنوان مراجع  ()ج( به1ر این قانون برای یک حسابرس اثراتی در ارتباط با بند )( مراجع د9)
 عنوان یک حسابرس دارند. ()ج( به1حسابرسی عمومی برای ولز اقدام مطابق بند )

 تر های کوچکهای یک انتخاب برای گروهبررسی حساب .221 

 شود اگر ( این بخش اعمال می3)
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 312( 1ال مالی یک موسسه مادر مطابق بخش )های گروه برای یک س)الف( حساب

 شود وآماده 

تر( در ارتباط با آن سال اعمال  های بزرگهای گروه)حسابرسی حساب353)ب( بخش 
 نشود.

 ( اگر1)

 )الف( این بخش در ارتباط با یک یال مالی موسسه خیریه مادر اعمال شود،

 315(3ده در بخش )ش )ب( کل درآمد ناخالص گروه در آن سال از مجمع مشخص
 کند و تجاوز می

های گروه( در ارتباط با آن اعمال :حسابNHS()موسسه خیریه 9( یا )7)ج( بند )
امنای موسسه خیریه مادر،  های گروه برای آن سال باید در انتخابات هیئتشود، حسابنمی

 یا حسابرسی توسط یک 315( )الف(3طور که در بخش ) توسط یک بازرس مستقل )همان
 شده( بررسی شود. یا )ب( تعریف 311()الف(1شخص در بخش )

 ( موضوعی برای1( بند )1)

 ( و1)الف( بند )

 .351(3)ب( هرگونه دستور مطابق بخش )

های گروه برای یک سال اعمال شود و کل درآمد ناخالص گروه  ( به حساب1( اگر بند )1)
عنوان  د، یک فرد واجد شرایط بهتجاوز کن 315(1شده در بخش ) در آن سال از مجموع مشخص

( است اگر )و تنها اگر( این شخص مستقل و مطابق با 1یک بازرس مستقل برای اهداف بند )
 یا )ب( باشد. 315()الف(1الزامات بخش )

 تواند( این کمیسیون می5)
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امنای موسسه خیریه مادر در ارتباط با انتخاب یک فرد برای انتصاب  )الف( به هیئت
 یک بازرس مستقل راهنمایی دهد؛ عنوان به

کند با توجه به انجام یک بررسی  عنوان اینکه آن فکر می )ب( همچنین دادن جهاتی به
 ( مناسب است؛1طبق بند )

و هرگونه راهنمایی یا هدایت نیز ممکن است یک کاربرد عام باشد یا تنها به یک 
 موسسه خیریه خاص اعمال شود.

 ( اگر7)

 شود و رتباط با یک سال مالی موسسه خیریه مادر اعمال می)الف( این بخش در ا

انگلیسی(  NHSهای موسسه خیریه )حسابرسی یا بررسی حساب319)ب( بخش 
 شود، همچنین در ارتباط با آن سال اعمال می

های گروه برای آن سال باید در انتخابات کمیسیون حسابرسی توسط یک شخص حساب
 شده حسابرسی شوند. سی یا بررسی توسط یک فرد منصوبشده توسط کمیسیون حسابر منصوب

ها برای  طور که آن شود همان برای اهداف این بند اعمال می 319( بخش 7( تا )1بندهای ) 
 شوند. اعمال می 319(1اهداف بخش )

 ( اگر9)

 شود و )الف( این بخش در ارتباط با یک سال مالی موسسه خیریه مادر اعمال می

ولز( همچنین  NHSهای موسسه خیریه برسی یا برسی حساب)حسا351)ب( بخش 
های گروه برای آن سال باید در انتخابات شود، حساب در ارتباط با آن سال اعمال می

حسابرس عمومی برای ولز توسط حسابرس عمومی برای ولز حسابرسی شوند و 
 موردبررسی قرار گیرند.
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بازرس اثراتی در ارتباط با این بند به  مراجعی که در این قانون برای یک حسابرس یا یک
عنوان یک  آیند همانند مراجعی برای حسابرس عمومی برای ولز مطابق این بند به اجرا درمی

 کنند.حسابرس یا بازرس عمل می

های گروه برای یک سال مالی موسسه خیریه مادر برای بررسی یا حسابرسی ( اگر حساب2)
های خود موسسه خیریه مادر برای آن در ارتباط با حساب 315(3( باشند، بخش )1مطابق با بند )

 شود. ازآن اعمال شود یا نشود( اعمال می سال )خواه پس

در  351(1( یا بخش )7تا ) 319(1( بر ساماندهی بخش )9( یا )75چیز در بند ) ( هیچ9)
 ر ندارد.های خود موسسه خیریه مادر برای یک سال مالی در مسئله تأثیارتباط با حساب

 های گروهاختیارات کمیسیون برای حکم حسابرسی حساب .223

های گروه یک موسسه خیریه مادر برای یک سال تواند طبق نیاز حساب( کمیسیون می3)
یا )ب( حسابرسی شود اگر آن به نظر برسد که  311()الف(1مالی توسط یک شخص در بخش )

 کمسیون

ماه پس از  31در ارتباط با آن سال در  351(1یا بخش ) 353()الف(1)الف( بخش )
 کند، یا پایان آن سال پیروی می

های وجود برای حساب شود، اما بااینبه آن سال اعمال نمی 353()الف(1اگرچه بخش )
یا )ب( حسابرسی شده  311()الف(1گروه که برای آن سال توسط یک شخص در بخش )

 مطلوب است.

های )حسابرسی یا بررسی حساب351یا  319خش شود اگر باما این بند اعمال نمی
 ( در ارتباط با موسسه خیریه مادر برای آن سال اعمال شود.NHSموسسه خیریه 

های گروه ایجاد کند،  ( با توجه به حساب3( اگر کمیسیون یک دستور مطابق بند )1)
 شده توسط کمیسیون باشد در غیر این صورت حسابرس باید یک فرد منصوب
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 شود و ()ب( ایجاد می3ن حکم به استناد بند ))الف( ای

-حکم تعیین می امنای موسسه خیریه مادر خودشان یک حسابرس با توجه به )ب( هیئت
 کنند.

( انجام 1های هر حسابرسی توسط یک حسابرس توسط کمیسیون مطابق بند )( هزینه1)
 شود که شامل پاداش حسابرس که توسط کمیسیون قابل بازیابی هستند می

طور مشترک و انفرادی برای آن  امنای موسسه خیریه مادر که شخصاً، به )الف( از هیئت
 ها مسئول هستند، یاهزینه

ها رسد برای کمیسیون برای جستجوی بازیابی آن هزینه)ب( تا حدی که آن به نظر می
 با توجه به بند )الف(، از صندوق موسسه خیریه مادر عملی نیست.

 هاکاررفته و بررسی به قوانین مربوط .224

 تواند توسط قوانین مفاد زیر را بسازد( وزیر می3)

 ؛311()ب(1)الف( تعین یک یا چند نهاد برای اهداف بخش )

های فردی حساب رسی وظایف یک حسابرس برای حسابرسی حساب )ب( با توجه به
 یا گروهی، ازجمله قوانین با توجه به ساخت توسط حسابرس یک گزارش در

(iبیانیه )311(3های آماده برای یک سال مالی در مسئله مطابق با بخش )ی حساب 

(iiحساب و بیانیه آماده )  311شده مطابق بخش، 

 (iiiحساب ) وظیفه 1117های قانون شرکت 191های آماده مطابق بخش(
 های فردی(، یاسازی حساب آماده

(ivحساب )( 1های آماده گروه مطابق با بخش)312، 
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های فردی و گروهی توسط ( با توجه به ساخت گزارش در رابطه با بررسی حساب)ج
 دهد؛بازرس مستقل یا بازرسی که بررسی را انجام می

)د( مشورت کردن با یک حسابرس یا یک بازرس مستقل یا بازرس محقِ دسترسی با 
 ها، اسناد و دیگر مدارک که مربوط بهتوجه به کتاب

(iکه حسابرسی یا بررسی از حساب رتی( موسسه خیریه )درصو ،)های فردی باشد
 یا

(iiکه حسابرسی یا بررسی از حساب ( هر عضو گروه )درصورتی  )های گروه باشد
 هستند؛

)و( مستحق دانستن یک حسابرس یا یک بازرس مستقل برای خواستن اطالعات و 
 توضیحاتی از

(iهیئت ) عتمد، یا افسران قبلی و کنونی امنای موسسه خیریه قبلی و کنونی یا افراد م
های فردی که حسابرسی یا بررسی از حساب یا کارکنان موسسه خیریه )درصورتی

 است(، یا

(iiهیئت )  امنای موسسه خیریه یا افراد معتمد و یا افسران سابق و کنونی یا کارکنان
 های فردی است(که حسابرسی یا بررسی از حساب هر عضو از گروه )درصورتی

توانا ساختن کمیسیون در شرایط تعین شده در قوانین و مقررات برای کنار گذاشتن )ه( 
 351(1یا ) 353()الف(3، )315(3، )311(1با الزامات بخش )

(iدر مورد یک موسسه خیریه خاص، یا ) 

(ii.در مورد هرسال مالی خاص یک موسسه خیریه ) 
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ارتباط با حسابرسی یا بررسی  طور خاص در تواند به()و( می3( مقررات مطابق بند )1)
 511یا  199شده توسط بخش  های گروه مفاد متناظر یا مشابه با هریک از مقررات ساختهحساب

در ارتباط با حقوق قابل تمرین توسط یک حسابرس یک شرکت در  1117های قانون شرکت
 ارتباط با یک تعهد فرعی شرکت ایجاد شود.

 ( در این بخش1)

 به معنای حسابرسی زیر است "ای فردی یا گروهی هحسابرسی حساب "

 های فردی(، یا)حساب351یا  311،315،317،319)الف( بخش 

 های گروهی(؛)حساب351ر یا  353،351)ب( بخش 

 به معنی بررسی زیر است "های فردی یا گروهی بررسی حساب "

 های فردی(، یا)حساب351یا  315،319)الف( بخش 

 ی گروهی(؛ها)حساب351)ب( بخش 

های فردی و برای یک حسابرسی یا بررسی حساب 355و مراجع در این بخش و بخش  
 های گروهی بر اساس خوانده شدن هستند.برای حسابرسی یا بررسی حساب

 قدرت کمیسیون برای انطباق مستقیم با مقررات خاص .222

آن حسابرس را  اگر هر فرد نتواند هزینه یک حسابرس یا بازرس مستقل هر مرکز برای
()د( یا )و( محق این هزینه است، 3پرداخت کند، بازرس مستقل یا بازرس به استناد بخش )

تواند چنین جهاتی را شده است، می فرض خوب ساخته طور پیش کمیسیون برای تأمین امنیت که به
 کند مناسب است ترتیب دهد طور که فکر می همان

 )الف( برای آن شخص،
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امنای موسسه خیریه  های فردی برای هیئتیا بررسی از حساب )ب( اگر حسابرسی
 مند باشد، یا برای زمان وجود موسسه خیریه عالقه

امنای موسسه خیریه برای  های گروه برای هیئت)ج( اگر حسابرسی یا بررسی از حساب
 .کند مناسب است، باشد طور که کمیسیون فکر می زمان وجود چنین عضوی در گروه همان

 ی حسابرسان و غیره برای گزارش امور به کمیسیونهوظیف

 ی حسابرسان و غیره برای گزارش امور به کمیسیونوظیفه .226

 شود که ( اعمال می"P"( این بخش به یک شخص )3)

شده یا در رابطه با یک  عنوان یک حسابرس یا بازرس مستقل منصوب )الف( عاملی به
 های فردی( است، )حسابرسی یا بررسی حساب317تا  311های موسسه خیریه مطابق بخش

یا  319(1شده مطابق بخش ) عنوان حسابرس یا بازرس مستقل منصوب )ب( عاملی به
 انگلیسی( است، یا NHSهای موسسه خیریه ()حسابرسی یا بررسی حساب1)

()حسابرسی یا 1یا ) 351(1)ج( حسابرس عمومی برای ولز عاملی مطابق بخش )
 ولز( است. NHSوسسه خیریه های مبررسی حساب

 از یک موضوع آگاه شود P(، 3های ذکرشده در بند ) اگر در این دوره فعال در ظرفیت (1)

 ها و یا موسسه خیریه و یا هر نهاد متصل است و که مربوط به فعالیت )الف(

زیاد برای باور داشتن اهمیت مواد برای اهداف اعمالی  احتمال دلیل منطقی به P)ب( که 
باید فوراً یک گزارش  P( دارد، 1سط کمیسیون از توابع آن طبق مقررات ذکرشده در بند )تو

 کتبی در مورد این موضوع به کمیسیون بدهد

 اند از( مقررات عبارت1)
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 )استعالم توسط کمیسیون(51و  17،19های )الف( بخش

مؤسسات )اختیارات کمیسیون برای اقدام در حمایت از 21تا  99و  97های )ب( بخش
 خیریه(؛

 از هرگونه امور آگاه شود P (،3های ذکرشده در بند )( اگر در این دوره فعال در ظرفیت1)

برای گزارش مطابق بند  Pباشد که  Pرسد که برای یکی شدن )الف( این به نظر نمی
 ( موردنیاز باشد1)

ی اعمالی توسط ها زیاد باهدف احتمال دالیل منطقی برای این باور دارد که به P)ب( که 
 تواند یک گزارش در مفاد کمیسیون بسازد.می Pکمیسیون هر یک از توابع آن مرتبط باشد،

زمانی که فعالیت در  P( در ارتباط با 1( یا )1( جایی که وظیفه یا قدرت مطابق بند )5)
اقدام در  برای P( به وجود آمده، وظیفه یا قدرت توسط ایستادن متعاقباً 3ذکرشده در بند ) ظرفیت

 گیردهمان ظرفیت مطابق تأثیر قرار نمی

کند، هیچ  ( ایجاد می1( یا )1یک گزارش موردنیاز یا مجاز توسط بند ) P( جایی که 7)
عنوان نقص کردن صرفاً به دلیل هرگونه اطالعات یا عقاید  موضوعی است که به Pکه ای وظیفه

 شود نیست. مندرج در گزارش در نظر گرفته می

 226(1در بخش ) "موسسه یا نهاد مرتبط  "معنی  .227

 در ارتباط با یک موسسه خیریه به معنای "موسسه یا نهاد مرتبط  "357(1( در بخش )3)

 شود توسط، یا )الف( یک نهاد که کنترل می

 شود توسط، )ب( یک نهاد سازمانی که در آن منافع زیادی نگهداری می

 امنای موسسه خیریه فعال. موسسه خیریه یا هر یک یا بیشتر هیئت

( 3توجه( برای اهداف بند ) شده و منافع قابل )مهنای نهاد کنترل151و  153های ( بخش1)
 شود. اعمال می
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 های گروهکاربرد مأموریت در ارتباط با حسابرسان و غیره حساب .228

ارش های فردی برای گز)وظیفه حسابرسان و غیره حساب357( بخش 7( تا )1( بندهای )3)
شده برای حسابرسی یا گزارش در هر حساب  امور به کمیسیون( در ارتباط با یک فرد منصوب

ها در ارتباط با فرد موردنظر  طور که آن شود همان اعمال می 351تا  353های گروهی مطابق بخش
 شود. اعمال می "P"صورت  به 357برای بخش 

شود، با رجوع به موسسه  ( اعمال می3، همچنین آن مطابق بند )357()الف(1( در بخش )1)
عنوان مرجع موسسه خیریه مادر یا هر یک از تعهدات فرعی  خیریه یا هر موسسه یا نهاد مرتبط، به

 شود. آن خوانده می

 هادرخواست مأموریت در رابطه با حسابرسان قانون شرکت .29

گزارش امور به  های فردی به )وظیفه حسابرسان و غیره از حساب359و  357(1( بند )3)
شود  های خیریه اعمال میعنوان یک حسابرس قانون شرکت در رابطه با اقدام یک فرد به کمیسیون(

شوند، اما خواندن  اعمال می "P"عنوان  به 357ها در ارتباط با فرد مرجع در بخش  طور که آن همان
رجع برای یک فرد فعال عنوان یک م به 357(3ها در بخش ) در ظرفیت Pهرگونه مرجع برای اقدام 

 .ها ذکرشده است عنوان یک حسابرس قانون شرکت به

 1به معنی یک حسابرس منصوب مطابق فصل  "ها شرکت حسابرس قانون "(، 3( در بند )1)
 انتصاب حسابرسان( است. 1117های ) از قانون شرکت 37قسمت 

 مؤسسات خیریه معاف و مستثنا

 مؤسسات خیریه معاف .261

ها( به یک موسسه خیریه )حسابرسی و بررسی حساب355تا  311های یز در بخشچ ( هیچ3)
 شود.معاف اعمال نمی

های فردی برای )وظیفه حسابرسی و غیره از حساب359( و 7تا ) 357(1های )( بخش1)
شود، یا  شده برای حسابرسی اعمال می گزارش امور به کمیسیون( در ارتباط با یک فرد منصوب
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ها در ارتباط  طور که آن های یک موسسه خیریه معاف که یک شرکت نیست همانگزارش حساب
 شود، اما مطالعه... اعمال می "P"عنوان  به 357با شخص مرجع در بخش 

همانند  357(3های ذکرشده در بخش )در ظرفیت "P")الف( هرگونه رجوع برای اقدام 
 وشده  عنوان یک شخص منصوب یک مرجع برای اقدام شخص به

کننده  عنوان یک مرجع تنظیم )ب( هرگونه رجوع به کمیسیون یا هر یک از توابع آن به
کننده اصلی در ارتباط با  عنوان تنظیم اصلی موسسه خیریه یا برای هر یک از توابع دیگر به

 موسسه خیریه.

های گروه( به )وظیفه حسابرسی و غیره در ارتباط با حساب352چیز در بخش  ( هیچ1)
 شود.خیریه معاف اعمال نمی موسسه

 مؤسسات خیریه مستثنا .262

های فردی( به هیچ )حسابرسی یا بررسی حساب317تا  311های  چیز در بخش ( هیچ3)
 شود که...ای اعمال نمیموسسه خیریه

یا )ج( جای گیرد یا نگیرد(  11()ب( 1)خواه در بخش )11()د(1)الف( در بخش )
 جای گیرد و

 شد.نشده با )ب( ثبت

 چیز در ... ( هستند، هیچ1هایی که در بند )استثنای آن ( به1)

 ها(، یاحساب رسی و بررسی )مقررات مربوط به355یا  351 )الف( بخش 

)وظیفه حسابرسان و غیره برای گزارش امور به کمیسیون(، به 359یا  357 )ب( بخش
 شود. ( اعمال می3موسسه خیریه ذکرشده در بند )

شود که  ( اعمال می3به یک موسسه خیریه ذکرشده در بند ) 359تا  351 های( بخش1)
 هم... آن



کشور بریتانیا 342  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

شده(،  تعریف 319طور که در بخش  انگلیسی )همان NHS)الف( یک موسسه خیریه 
 یا

 شده( است. تعریف 351طور که در بخش  ولز )همان NHS)ب( یک موسسه خیریه 

( 3موسسه خیریه ذکرشده در بند ) به یک 371(1مطابق بخش ) 359و  357های ( بخش1)
 شود. که آن نیز یک موسسه خیریه معاف است اعمال می

 

 

 

 

 4فصل 

 ها و غیره گزارش ساالنه و بازده و دسترسی عمومی به حساب

 های ساالنه و غیرهگزارش

 های ساالنهسازی گزارش امنای موسسه خیریه برای آماده هیئت .261

ه باید در ارتباط با هرسال مالی موسسه خیریه یک گزارش امنای یک موسسه خیری ( هیئت3)
 ساالنه محتوی موارد زیر تهیه کنند.

 های موسسه خیریه در آن سال وامنا در فعالی )الف( یک گزارش توسط هیئت

امنای آن یا مأمورانی که ممکن  )ب( اطالعات دیگر مربوط به موسسه خیریه یا هیئت
 وی وزیر تعین شوند.است توسط مقررات مقررشده از س

 تواند منجر به مفاد زیر شود( می3( مقررات مطابق بند )1)

طور که  ()الف( مطابق با اصول تهیه شود همان3)الف( هرگونه گزارش ذکرشده در بند )
 اند؛ شده در مقررات مشخص و ارجاع داده
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بند  موجب )ب( اختیار دادن به کمیسیون جهت توزیع هرگونه الزامات تجویزشده به
 ()ب(...3)

(iدر مورد یک موسسه خیریه خاص یا یک دسته خاص از مؤسسات خیریه، یا ) 

(iiدر مورد یک سال مالی خاص یک موسسه خیریه یا هر نوع موسسه خیریه ) 

 ارسال گزارش ساالنه به کمیسیون موارد خاص .263

پوند است،  15111( ازآنجاکه درآمد ناخالص یک موسسه خیریه در هرسال مالی بیش از 3)
در ارتباط با آن سال تهیه شود که باید توسط  371الزم است یک کپی گزارش ساالنه مطابق بخش 

 امنای موسسه خیریه به کمیسیون در مدت... هیئت

 ماه پس از پایان آن سال، یا 31)الف( 

ن که کمیسیون بتواند به هر دلیل خاص در مورد آ طوری تر به ی زمانی طوالنی)ب( دوره
 گزارش اجازه دهد، ارسال شود.

-پوند تجاوز نمی 15111( ازآنجاکه درآمد ناخالص یک موسسه خیریه در هرسال مالی از 1)
در ارتباط با آن سال تهیه شود  371کند، ضروری است که یک کپی گزارش ساالنه مطابق بخش 

 ون ...امنای موسسه خیریه به کمسی که باید پس از درخواست کمیسیون، توسط هیئت

ماه از پایان سال مالی ایجاد شود گزارش  9که درخواست قبل از پایان  )الف( درصورتی
 ماه پس از پایان آن سال و 31مربوط به آن ظرف مدت 

 ماه از تاریخ درخواست ایجاد نشده باشد، 1که درخواست در عرض  )ب( درصورتی

ون بتواند به هر دلیل خاص که کمیسی طوری تر بهیا در هر دو صورت، در دوره طوالنی 
 در مورد آن گزارش اجازه دهد، ارسال شود.

 تأسیس شود... CIOعنوان یک  که یک موسسه خیریه که به ( درصورتی1)

( به هر درآمد ناخالص موسسه خیریه اعمال 3شده توسط بند ) )الف( شرط الزم اعمال
 شود و می
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 شود.( اعمال نمی1)ب( بند )

 برای ارسال با گزارش ساالنهاسناد و مدارک  .264

 371(، هرگونه کپی از گزارش ساالنه ارسالی به کمیسیون مطابق بخش 1بند ) ( موضوع3)
 باید به آن...

ی بخش شده برای سال مالی در مسئله های تهیهی حساب)الف( یک کپی از بیانه
 ، یا311(3)

 ،311شده مطابق بخش  )ب( یک کپی از حساب و بیانیه تهیه

 ک کپی از گزارش حسابرس مربوطه یا بازرس الصاق شود.و ی

 به این معنی است که... "گزارش حسابرس مربوطه یا بازرس  "(، 3( در بند )1)

یا  311،315،317،319های موسسه خیریه برای آن سال مطابق بخش ب)الف( اگر حسا
ن حساب و بیانیه ها یا بر آحسابرسی شود، گزارش توسط حسابرس بر آن بیانیه حساب 351

 شود؛ ایجاد می

بررسی  351یا  315،319های موسسه خیریه برای آن سال در بخش )ب( اگر حساب
 شود. شوند، گزارشی توسط فرد اجرای بازرسی ایجاد می

شود و هرگونه کپی ارسالی از ( به یک شرکت امور خیریه اعمال نمی1( و )3( بند )1)
باید  371ی یک شرکت امور خیریه مطابق بخش سسه خیریهامنای مو گزارش ساالنه توسط هیئت

 به آن...

 35های ساالنه شرکت برای سال مالی مطابق قسمت شده از حساب )الف( یک کپی تهیه
 و 1117های قانون شرکت

 )ب( یک کپی از گزارش حسابرس مربوطه یا بازرس الصاق شود.

 به این معنی است که... "گزارش حسابرس مربوطه یا بازرس  "(، 1( در بخش )1)
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 1117های قانون شرکت 37های شرکت برای آن سال مطابق بخش )الف( اگر حساب
 شود؛ ها ایجاد می های آنحسابرسی شوند، گزارشی توسط حسابرس بر حساب

حسابرسی  317یا  311،315های شرکت برای آن سال مطابق بخش )ب( اگر حساب
 شود؛ ها ایجاد می های آنبشوند، گزارشی توسط حسابرس بر حسا

بررسی شوند،  317یا  311،315های شرکت برای آن سال مطابق بخش )ج( اگر حساب
 شود؛ ی بازپرسی ایجاد می گزارشی توسط فرد اجراکننده

 های ساالنه و غیرهحفظ و نگهداری گزارش .262

با اسناد و  ، همراه371( هرگونه کپی از گزارش ساالنه ارسالی کمیسیون مطابق بخش 3)
کند مناسب است، نگهداری  ای که فکر میمدارک الصاقی به آن، توسط کمیسیون برای چنین دوره

 شود. می

سال از پایان سال مالی گزارش را  7امنای یک موسسه خیریه باید برای حداقل  ( هیئت1)
است  371(3ش )ها مطابق بخ شده توسط آن داری کنند چراکه آن مربوط به گزارش ساالنه تهیه نگه

 ها به ارسال یک کپی از آن برای کمیسیون نیاز ندارند. هرچند آن

( وقف 1سال مطابق بند ) 7شود چنانچه یک موسسه خیریه به مدت  ( اعمال می1( بند )1)
 شود. طور که آن به هر گرازش ساالنه اعمال می شود همان

امنای موسسه خیریه  آخرین هیئت( باید توسط 1( تعهد به حفظ گزارش ساالنه مطابق بند )1)
که کمیسیون به نوشتن گزارش ساالنه در حال نابود شدن یا در غیر این انجام شود، مگر این

 صورت مستعد نابودی رضایت دهد.

 های گروههای ساالنه و حسابگزارش .266

های گروه برای سال مالی یک موسسه خیریه مادر مطابق ( این بخش درجایی که حساب3)
 شود. شده است، اعمال می تهیه 312(1خش )ب

امنای موسسه خیریه مادر در ارتباط با آن سال مطابق بخش  ( گزارش ساالنه توسط هیئت1) 
 شود که باید شامل ... تهیه می 371
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های تعهدات فرعی موسسه خیریه در امنا در فعالیت )الف( چنین گزارشی توسط هیئت
 طول آن سال و

مربوط به هر یک از تعهدات باشد که ممکن از توسط مقررات )ب( اطالعات دیگر 
 مقررشده توسط وزیر تجویز شود.

 تواند مفادهای زیر را بسازد...( می1( مقررات مطابق بند )1)

شده است، مطابق  ()الف( عنوان1طور که در بند ) )الف( برای هرگونه گزارش همان
 اند. و مورد رجوع قرارگرفته اند شده ینطور که در مقررات تعی شود همان اصول آماده می

 ()ب( در مورد...1موجب بند ) )ب( قادر ساختن کمیسیون برای تجویز هر نوع نیاز به

(iیک تعهد فرعی خاص، یا ) 

(iiیک دسته ).ی خاص از تعهدات فرعی 

)ارسال گزارش ساالنه به کمیسیون در موارد خاص( در ارتباط با گزارش 371( بخش 1)
شود، هرچند هرگونه اشاره به درآمد ناخالص موسسه خیریه  ( اعمال می1شده در بند ) اشاره ساالنه

 در سال مالی مرجعی برای کل درآمد ناخالص گروه در سال بود.

(، کپی گزارش ساالنه باید به هردو یک کپی 1( هنگام ارسال به کمیسیون مطابق بند )5)
 و 312(1ابق بخش )های گروه برای آن سال مطشده حساب آماده

 ها، یاشده توسط حسابرس بر آن حساب های ساخته)الف( یک کپی از گزارش

های بررسی شوند، یک کپی از گزارش 351ها مطابق بخش )ب( اگر آن حساب
 ی بازرسی الصاق شود.شده توسط فرد انجام دهنده ساخته

 هستند 375تا  371های ( الزامات در این بخش افزون بر الزامات بخش7)

 مؤسسات خیریه معاف .267

های ساالنه و غیره( به هیچ موسسه خیریه معافی )گزارش377تا  371چیز در بخش  هیچ
 شود.اعمال نمی
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 مستثنا کردن مؤسسات خیریه .268

 ای که...)گزارش ساالنه و غیره( به هیچ موسسه خیریه375تا  371چیز در بخش  ( هیچ3)

()ب( یا )ج( قرار گیرد یا نگیرد( جای 1ه در بخش ))خوا11()د(1)الف( در بخش )
 گیرد ومی

 شود.نشده است، اعمال نمی )ب( ثبت

 به هیچ موسسه خیریه که... 375تا  371های چیز در بخش (، هیچ5استثنای بند ) ( به1)

 گیرد و()د( جای نمی1گیرد اما در بخش )()ب( یا )ج( جای می1)الف( در بخش )

 شود.ت، اعمال نمینشده اس )ب( ثبت

امنای هر موسسه  ( در صورت درخواست برای انجام این کار توسط کمیسیون، هیئت1)
( ذکرشده است باید یک گزارش ساالنه در ارتباط با چنین سال مالی موسسه 1خیریه که در بند )

 شده است. طور که در درخواست کمیسیون تعیین خیریه تهیه شود همان

 ( باید شامل...1ده مطابق بند )ش ( هر گزارش تهیه1)

های موسسه خیریه در امنای موسسه خیریه بر فعالیت )الف( چنین گزارشی توسط هیئت
 طول سال مورد سؤال و

 امنا یا مأموران آن باشد، )ب( دیگر اطالعات مربوط به موسسه خیریه یا برای هیئت

ر ارتباط با گزارش د 371(3همچنین ممکن است توسط مقررات ایجادشده مطابق بخش )
 تجویز شود. 371(3شده مطابق بخش ) ساالنه تهیه

( اعمال 1سازی مطابق بند )( مقررات زیر در ارتباط با هرگونه گزارش موردنیاز برای آماده5)
 ...371(3سازی مطابق بخش ) شود، درنتیجه این یک گزارش ساالنه موردنیاز برای آماده می

 "ش ساالنه در موارد خاص(، با حذف کلمات قبلی )ارسال گزار371(3)الف( بخش )
 و "یک کپی گزارش ساالنه 
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)حفظ و 375(3شده با گزارش ساالنه( و ) )اسناد و مدارک ارسال371)ب( بخش 
 نگهداری گزارش ساالنه و غیره( بود.

 شود که در آن... ( اعمال می2( و )9( بند )7)

رش ساالنه در مورد یک سال مالی سازی یک گزا )الف( یک موسسه خیریه برای آماده
 ( موردنیاز است،1موجب بند ) به

 )ب( موسسه خیریه یک موسسه خیریه مادر در پایان سال است و

امنای  توسط هیئت 312(1های گروهی برای آن سال مالی مطابق بخش ))ج( حساب
 شده است. موسسه خیریه آماده

هم یک کپی از  گزارش ساالنه باید به آن (، کپی5( هنگام ارسال به کمیسیون مطابق بند )9)
 های گروه و...حساب

 ها، یاشده توسط حسابرس در آن حساب )الف( یک کپی از گزارش ساخته

بررسی شوند، یک کپی از گزارش  351ها مطابق بخش )ب( چنانچه این حساب
 ی بازرسی الصاق شود.شده توسط شخص انجام دهنده ساخته

 ( است.1( افزون بر آن در بند )9( الزامات در بند )2)

 بازده ساالنه

 شده بازده ساالنه توسط مؤسسات خیریه ثبت .269

شده باید در رابطه با هرسال مالی خود بازدهی  (، هر موسسه خیریه ثبت1بند ) ( موضوع3)
ساالنه را در چنین شکل و حاوی چنین اطالعاتی آماده کند، همچنین ممکن است توسط مقررات 

 شده توسط کمیسیون تجویز شود. ساخته

( در ارتباط با هرسال مالی موسسه خیریه که در آن درآمد ناخالص موسسه خیریه 3( بند )1)
تعیین شود این بند اعمال  CIOعنوان یک  کند )اما اگر موسسه خیریه بهپوند تجاوز نمی 31111از 

 شود.شود( اعمال نمینمی
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موجب بخش  امنای موسسه خیریه، به سط آن هیئت( هرگونه بازدهی در تاریخی که تو1)
سازی در ارتباط با سال  ، درخواست ارسال گزارش ساالنه موردنیاز به کمیسیون برای آماده371(3)

 شود. مالی مورد سؤال را دارند به کمیسیون ارسال می

 تواند...( می3( کمیسیون با الزامات بند )1)

 ا یک دسته موسسه خیریه خاص، یا)الف( در مورد یک موسسه خیریه خاص ی

)ب( در مورد یک سال مالی خاص یک موسسه خیریه یا هر دست از مؤسسه خیریه 
 توزیع شود.

 در دسترس بودن اسناد برای عموم

 بازرسی عمومی گزارش ساالنه و غیره نگهداری شده توسط کمیسیون .71

گزارش ساالنه و  )حفظ375(3موجب بخش ) هر سند نگهداری شده توسط کمیسیون به 
 های معقول و منطقی برای بازرسی عمومی باز باشد...غیره( باید در همه زمان

 )الف( در طول دوره برای اینکه آن نگهداری شود، یا

 )ب( اگر کمیسیون نیز تعیین کند، در آن مدت کمتر ممکن است مشخص کند.

 وسسه خیریهامنای م تهیه کپی از جدیدترین گزارش ساالنه توسط هیئت .272

که گزارش ساالنه در ارتباط با هرسال مالی یک موسسه خیریه  ( این بخش درصورتی3)
 شود. تهیه شود، اعمال می 372(1یا ) 371(3موجب بخش ) به

 امنای یک موسسه خیریه... ( اگر هیئت1)

ی هر شخص برای آماده کردن آن فرد با یک کپی از جدیدترین )الف( در نوشته
 شود و ه خود درخواست میگزارش ساالن

ی معقولی پرداخت شود )در صورت وجود( )ب( توسط آن شخص چنین هزینه
ها باید با  های مطابق با درخواست نیاز باشد، آنبنابراین ممکن است در رابطه با هزینه

 شده است مطابقت داشته باشند. ماه از شروع تاریخ که در آن تشکیل 1درخواست در مدت 
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( برای جدیدترین گزارش ساالنه یک موسسه خیریه یک مرجع برای تهیه 1د )( مرجع بن1)
در ارتباط با آخرین سال مالی است که در آن  372(1یا ) 371(3موجب بخش ) گزارش ساالنه به

 شده است. یک گزارش ساالنه آماده

 امنای موسسه خیریه ها توسط هیئتتهیه کپی جدیدترین حساب .271

 ی یک موسسه خیریه...امنا ( اگر هیئت3)

)الف( در نوشته توسط هر فرد برای آماده کردن آن فرد با یک کپی از جدیدترین 
 های موسسه خیریه درخواست شوند وحساب

ی معقولی پرداخت شود )در صورت وجود( توسط آن شخص چنین هزینه)ب( 
با درخواست در  ها باید های مطابق با درخواست نیاز باشد، آنبنابراین ممکن است هزینه

 شده است مطابقت داشته باشند. ماه از شروع تاریخ که در آن تشکیل 1مدت 

 های یک موسسه خیریه ...( برای جدیدترین حساب3مراجعه به بند ) (1)

جز یکی که در حال سقوط در پاراگراف  )الف( در مورد یک موسسه خیریه دیگر به
 )ب( یا )ج( است، یک مرجع برای...

(iبیا )ف یا 311(3های آماده ه موجب بخش )ی حسابنه 

(iiحساب و بیانیه آماده به )  در ارتباط با آخرین سال مالی 311موجب بخش ،
 ؛اندشده ها یا حساب و بیانیه آمادهموسسه خیریه که در آن یک بیانه از حساب

ی های ساالنه)ب( در مورد یک شرکت امور خیریه، یک مرجع برای جدیدترین حساب
در ارتباط با هر یک از شرایط زیر  1117های قانون شرکت 37ی شرکت مطابق قسمت آماده

 راضی است...

(iآن ) اند،ها حسابرسی شده 

(iiآن ) ( 3ها توسط یک بازرس مستقل مطابق بخش)موردبررسی  315()الف
 اند، یا قرارگرفته
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(iiiآن ) که در آن شرکت از  دهندها یک سال در ارتباط با این شرکت را شرح می
 315(3هیچ بخش ) 311(1هیچ بخش ) 1117قانون شرکت  37حسابرسی مطابق قسمت 

 ها معاف نیستند و شده به آن اعمال

های اخیر موسسه )ج( در مورد یک موسسه خیریه معاف، یک مرجع برای حساب
ن برای شود، یا چنانچه حساب آ موجب هر قانون یا دیگر الزامات حسابرسی می خیریه به

 ی اخیر در ارتباط با موسسه خیریه است.های آمادهحسابرسی نیاز نباشد، حساب

های اخیر یک موسسه خیریه در ارتباط با یک موسسه خیریه  ( رجوع به حساب3( در بند )1)
اند، کردهآماده  312(1امنای آن هر حساب گروه را مطابق بخش ) آید که هیئتحساب می به

 شده است. ها آماده خیراً توسط آنهای گروه احساب

 جرائم

 جرائم عدم عرضه مدارک خاص .273

شده با  ( برای هر فردی که بالفاصله قبل از تاریخ تعیین1( اگر هر نوع نیاز در بند )3)
 امنای موسسه خیریه سازگار بود برآورده نشود موسسه خیریه متهم به یک جرم است. هیئت

 که اگر تحمیل شود...( یک نیاز در این بند هست 1)

)موردنیاز برای ارسال گزارش 377(1موجب بخش ) یا به 371)الف( توسط بخش 
)اسناد با گزارش سالیانه عرضه 372(9و ) 377(5، )371ساالنه به کمیسیون(، با بخش 

 شود، شود( در صورت کاربرد در نظر گرفته می می

 نه به کمیسیون(،)موردنیاز برای ارسال بازده ساال379(1)ب( توسط بخش )

امنای موسسه  )تهیه کپی آخرین گزارش ساالنه توسط هیئت393(1)ج( توسط بخش )
 خیریه(، یا

ها توسط )تهیه آخرین حساب391(1موجب بخش ) یا به 391(3)د( توسط بخش )
 امنای موسسه خیریه(؛ هیئت
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شده در  اق مشخصبه معنی تاریخ برای انطب "شده برای انطباق  تاریخ تعیین "(3و در بند )
 بخش مورد سؤال است.

شود که  ( شارژ می3( این یک دفاع است که در آن یک شخص با یک جرم مطابق بند )1)
های منطقی برای تأمین امنیت را در نظر گرفته که از شرط موردبحث در ثابت کند فرد تمام گام

 زمان پیروی خواهد کرد.

 ومیت مختصر مسئول است برای...( در محک3( شخص مورد اتهام مطابق بند )1)

 در مقیاس استاندارد و 1)الف( یک جریمه کمتر از سطح 

در مقیاس استاندارد  1درصدِ سطح  31)ب( برای ادامه تخلف، جریمه روزانه کمتر از 
 ماند،امنای موسسه خیریه باقی می عنوان هیئت برای زمانی که فرد مورد سؤال به

 2فصل 

 یقدرت تنظیم آستانه مال

 شده در این قسمت قدرت برای تغییر مبالغ معین مشخص .274

 (...1تواند با دستور اصالح هر ماده ذکرشده در بند )وزیر می (3)

شده زمان حال در آن  )الف( با جایگزینی کردن مبلغ مختلف برای  مبلغ مشخص               
 ماده، یا

های مختلف ا جایگزین کردن مبلغ)ب( در صورت ارائه بیش از یک مبلغ مشخص، ب          
 شده در آن ماده. برای هر مبلغ مشخص

 اند از( مقررات )موارد( عبارت1)

جای  سازی حساب و بیانیه به )درآمد ناخالص در ارتباط با گزینه آماده311بخش            
 ها(؛ حساب صورت

تباط با الزامات حسابرسی ها در ار)درآمد ناخالص و ارزش دارایی311()الف(3بخش )           
 تر(؛ مؤسسات خیریه   بزرگ
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 )درآمد ناخالص در ارتباط با الزامات شرایط و صالحیت بازرس مستقل(؛315(1بخش )           

()درآمد ناخالص در ارتباط با الزامات ارسال گزارش ساالنه به 1یا ) 371(3بخش )           
 کمیسیون(؛

 .(سازی بازده ساالنهناخالص در ارتباط با الزامات آماده)درآمد 379(1بخش )          

 

 

 کل درآمد ناخالص گروه .272

تواند قوانین و مقرراتی برای تعیین اهداف این بخش مقدار کل درآمد ناخالص برای وزیر می
یک سال مالی یک  گروه متشکل از یک موسسه خیریه مادر و تعهد فرعی یا تعهدات آن تدارک 

 ببیند.

 "های مربوطه آستانه دارایی "و  "آستانه درآمد مربوطه   " تر: های بزرگگروه .276

یک مرجع   353(3رجوع به آستانه درآمد مربوطه در پاراگراف )الف( یا )ب( بخش ) (3)
 های این پاراگراف است. عنوان آستانه درآمد مرتبط باهدف برای مبلغ تجویزشده به

یک مرجع برای  353(3در پاراگراف )ب( بخش ) های مربوطهرجوع به آستانه دارایی (1)
 های مربوطه برای اهداف این پاراگراف است.عنوان آستانه دارایی مبلغ تجویزشده به

 شده  از سوی وزیر است. به معنای تجویز مقررات ساخته "تجویز " (1)

 9بخش 
 امنای موسسه خیریه، متولیان و حسابرسان و غیره هیئت

 "خیریه  امنای موسسه هیئت"مفهوم 
 "امنای موسسه خیریه  هیئت "مفهوم  .277

امنای موسسه خیریه  هیئت "جز در مواردی که در مفاد طرق دیگر نیاز باشد، در این قانون به
 دارند. به معنای افرادی است که کنترل کلی و مدیریت دستگاه اداری موسسه خیریه را بر عهده "

 لیانامنای موسسه خیریه و متو رد صالحیت هیئت
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 امنای موسسه خیریه یا متولیان یک موسسه خیریه افراد رد صالحیت شد از هیئت 278
امنای موسسه خیریه یا متولی بودن برای یک موسسه خیریه در  ( از هیئت"P"شخصی ) (3)

 موارد زیر رد صالحیت شده است

 مورد الف

 شده است. کاری محکومشخص  به هر نوع  جرم ازجمله عدم صداقت یا فریب

 مورد ب

 شده  )در هر دو مورد( شود یا اموال او توقیف شخص ورشکسته دانسته می

 شود، یا)الف( شخص  عزل نمی     

 )ب( شخص در معرض اعمال حکم محدودیت ورشکستگی یا یک حکم موقت است     

 مورد ج

شخص یک ترکیب یا ترتیب با طلبکاران ترتیب داده است، یا یک سند معتبر به 
 اعطا کرده است و در رابطه با عزل نشده است.طلبکاران 

 مورد د

امنای موسسه خیریه یا متولیان موسسه خیریه  با حکم  شخص از دفتر هیئت
 شده... ساخته

یا توسط کمیسیون یا توسط  99()الف(1)الف( توسط کمیسیون  مطابق بخش )     
 399(5)طور که در بخش  کمیسیون تحت   یک تصویب مناسب پیشین یا )همان

 شده است(، یا   تعریف

 )ب( توسط دادگاه عالی عزل شده است     

که شخص ی هرگونه سوء رفتار یا سوء مدیریت در اداره موسسه خیریه برای آن درزمینه     
که رفتار فرد را تسهیل کرده یا به  که شخص صمیمی بود، یا اینمسئول بود یا برای آن

 آن کمک کرده است.
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 مورد )و(

امنا )اسکاتلند( قانون  گذاری موسسه خیریه و هیئتسرمایه 11(5شخص مطابق بخش )و()    
1115(asp31) 

 399(7طور که در بخش ) )اختیارات جلسه دادگاه( یا قوانین پیشین مربوطه )همان
 شود. های دخیل در مدیریت و کنترل هر نهاد  حذف میشده(، از       طرف تعریف

 مورد )ه(

 معرض...شخص در    

)الف( یک حکم رد صالحیت  یا انجام رد صالحیت تحت قانون  رد صالحیت         
 /S.I. 1111))1111یا حکم رد صالحیت مدیران شرکت  3927مدیران شرکت سال 

1351 (N.I.1 یا ،) 

 است. 3927 اعسارقانون  119(1شده  مطابق بخش ) )ب( یک حکم ساخته       
 است. 323تا  399بخش  ( منوط به3( بند )1)    

 رد صالحیت: حوادث قبل از شروع و غیره .279
 مورد الف  (3)

 داده است، اما رخ 392(3که آیا عقیده قبل یا بعد از شروع بخش ))الف( اعمال این  

کند که یک عقیده سست برای احیای قانون )ب( در ارتباط با هر عقیده  صدق نمی       
 است. 3991مجرمین 

حکم ورشکستگی  یا توقیف اموال یا ایجاد یک حکم    که آیا رسیدگی بهرد ب به این( مو1)    
شود یا نه،  انجام می 392(3محدودیت ورشکستگی  یا حکم موقت قبل یا بعد شروع بخش )

 شود. اعمال می

ل شده است، یا سند معتبر، قب شود که آیا ترکیب یا ترتیب ساخته اعمال می ( به این1( مورد )1)  
 اعطاشده است. 392(3یا بعد شروع بخش )
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 392(3بخش ) ( مورد د تا ه در ارتباط با حکم ایجادشده و از حذف اثرات قبل یا پس از پایان 1)  
 شود. اعمال می

 ( در مورد د5) 

 کمیسیون به معنی کمیسیون خیریه برای انگلیس و ولز است و ")الف(   

 یبه معن "مصوبه پیشین مربوطه  ")ب(   

      (i( بخش )1()i)32  منظور حفاظت از  )قدرت اقدام به3991قانون موسسه خیریه
 موسسه خیریه(،

      (ii( بخش )i()3A)11  یا3971قانون موسسه خیریه ، 

     (iii( بخش )i()3)11  قانون  2عنوان نیروی قبل شروع بخش  )به3971قانون
 (3991مؤسسات خیریه 

اصالح قانون )احکام   3999قانون  9به معنی بخش  "نون پیشین مربوطهقا "در مورد و، (7)     
 متفرقه()اسکاتلند()اختیارات جلسه دادگاه برای مقابله با مدیریت مؤسسات خیریه(.

 های خیریهرد صالحیت: استثنا در ارتباط با شرکت .281

سه امنای موس ( تحت مورد ب از هیئت"P"جایی که )جدا از این بخش( یک شخص ) (3)
شود شود، شخص رد صالحیت نمی خیریه یا متولی برای یک شرکت خیریه رد صالحیت می

ی عزل نشده( برای )ورشکسته3927قانون رد صالحیت مدیران شرکت  33اگر  تحت بخش 
 عنوان مدیر شرکت مرخصی داده شود. منظور اقدام به فرد به

موسسه خیریه یا متصدی برای  امنای ( تحت مورد ه از هیئت"P"طور مشابه، یک فرد ) به (1)
شود چنانچه در مورد ستون اول جدول  مرخصی داده شود شرکت خیریه رد صالحیت نمی

 عنوان مدیر شرکت ذکرشده است. منظور اقدام به طور که در ستون دوم برای فرد به همان

فرد منوط به حکم رد صالحیت مسئول تحت 
 3927رد صالحیت مدیران شرکت  قانون

 است.  

( 3یا )الف() 3(3برای اهداف بخش )الف()
3A  شده است. مرخص داده 3927قانون 

 توسط دادگاه عالی در ایرلند شمالی مرخصی
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رد  حکم رد صالحیت یا تعهد شخص منوط به
صالحیت تحت حکم رد صالحیت مدیر 

 S.I. 1111/1351))ایرلند شمالی()    شرکت

(N.I.1 است  . 

( 1شخص منوط به یک حکم تحت بخش )
            است.                                                                               3927قانون اعسار    119

 شده است. داده
 توسط دادگاه که حکم را ایجاد کرده

 شده است.                                                            مرخصی  داده

 

 پوشی از رد صالحیت قدرت چشم .282 

 رد صالحیت شده است. 392(3شود که تحت بخش ) این بخش به فردی اعمال می (3)

پوشی کند، چنانچه فرد یک کاربرد  تواند از رد صالحیت فرد چشم( کمیسیون می1) (1)
 تحت این بخش را ...

 طورکلی، یا )الف( به  
 از موسسه خیریه ایجاد کند. )ب( در ارتباط با یک موسسه خیریه یا یک دسته خاص   

 ( اگر1)
شود و منجر به ایجاد یک رد صالحیت  "ه "و  "و ")الف( شخص تحت مورد    

به مدت  سال یا بیشتر پس از تاریخی که در آن رد صالحیت  5( 1کاربرد تحت بند )
 صورت گرفته است و

 شود( نمی5)ب( کمیسیون مانع از اعطای برنامه مطابق بند )   
که راضی شود که، به دلیل شرایط خاصی، میسیون باید  برنامه را اعطا کند مگر اینک   

 آن ر باید رد شود.

 به فرد اطالع داده شود. ( باید در نوشته1پوشی تحت بند ) ( هرگونه چشم1)

 

( در ارتباط با هر شرکت خیریه اعطا شود 1پوشی ممکن است مطابق بند ) ( بدون چشم5)
 اگر
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 موجب... عنوان مدیر این شرکت است، به رد برای زمان حال مانع از اقدام به)الف( ف   

(i یک حکم رد صالحیت یا تعهد رد صالحیت تحت قانون رد صالحیت )
 ، یا3927مدیران شرکت 

(iiماده ) (  و7قانون ذکرشده در بند ) 3927ی 

 ده نشده است.عنوان مدیر هر شرکت دیگر مرخصی دا )ب(  برای شخص جهت اقدام به   

 اند ازعبارت 3927( مفاد قانون 7)

 )ورشکستگان مبرا شده(؛33(3)الف( بخش )   

 )عدم موفقیت در پرداخت تحت  حکم دادگاه بخش مدیریت(؛31(1)ب( بخش )   

 )احکام رد صالحیت ایرلند شمالی(؛A31)ج( بخش    

 )تعهدات رد صالحیت ایرلند شمالی(.B31)د( بخش    

 ق افراد برکنار شده از کارسواب .281 

کند مناسب است،  که فکر می نحوی کمیسیون باید، به 323تا  392های برای اهداف بخش (3)
 طور که در مورد د ذکرشده است ... لیست تمام افراد برکنار شده از کار همان

 ا، ی392(3شده قبل یا بعد از شروع بخش ) )الف( با حکم کمیسیون یا  کمیسیون ساخته       

قانون موسسه خیریه  15(3شده پس از شروع بخش ) )ب( با حکم دادگاه عالی ساخته        
 دارند؛ را نگه 3991

شود، دادگاه باید کمیسیون  و ازآنجاکه هر فرد توسط حکم دادگاه عالی از کار برکنار می      
 برکناری افراد را  اطالع دهد.

( باید برای بازرسی عمومی به شکلی 3)این نوشته در  لیست نگهداری شده تحت بند  (1)
 خوانا در تمام اوقات مناسب در دسترس باشد.

 به معنای کمیسیون خیریه برای انگلستان و ولز است. "کمیسیون  "در این بخش  (1)
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 عواقب کیفری اقدام )فعالیت( در هنگام رد صالحیت .283

امنای موسسه  یئتعنوان ه (، این عمل برای هر شخص جهت فعالیت به1منوط به بند ) (3)
رد صالحیت  392موجب بخش  که متولی به خیریه یا متصدیان یک موسسه خیریه هنگامی

 شود، جرم است.

 شود اگر...( اعمال نمی3بند )  (1)

 )الف( موسسه خیریه مربوطه یک شرکت باشد و

 موجب مورد ب و ه رد صالحیت شده باشد. )ب( فرد رد صالحیت شده تنها به

 ( ملزم به 3رم تحت بند )شخص متهم به یک ج (1)

ماه  یا جریمه کمتر از حداکثر  31)الف( محکومیت مختصر، حبس برای مدت 
 قانونی و یا هر دو است؛

سال یا جریمه  1)ب( محکومیت بر اساس کیفرخواست، حبس به مدت کمتر از 
 نقدی و یا هردو است.

 عواقب حقوقی فعالیت هنگام رد صالحیت .284

امنای موسسه خیریه یا متولی یک موسسه خیریه  عنوان هیئت ت بهانجام هرگونه فعالی (3)
صرفاً به دلیل  392موجب بخش  توسط یک فرد رد صالحیت شده از متولی موسسه خیریه به

 اینکه آن رد صالحیت شده نامعتبر نیست.

 که کمیسیون راضی باشد که هر فرد... شود درصورتی ( اعمال می1بند ) (1)

منای موسسه خیریه یا متولی برای یک موسسه خیریه هنگام ا عنوان هیئت )الف( به
 فعالیت کند و 392موجب بخش  رد صالحیت از منصب متصدی به

)ب( هنگام اقدام، از موسسه خیریه هرگونه مبالغ از طریق پاداش و یا مخارج و یا 
لی برای امنای موسسه خیریه یا متو عنوان هیئت هرگونه سود در نوع، در ارتباط با اقدام به

 موسسه خیریه دریافت نکرده باشد.
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 تواند با دستور مستقیم شخص...( کمیسیون می1)    

 )الف( به موسسه خیریه همه یا بخش از هرگونه هزینه را برگرداند، یا          

طور که  )ب( به موسسه خیریه همه یا بخشی از ارزش پولی هرگونه سود )همان                  
 کند( را برگرداند. عیین                  میکمیسیون ت

( به هیچ مبلغ دریافت شده از طریق پاداش و یا مخارج در ارتباط با هر زمانی که 1( بند )1)          
امنای موسسه خیریه یا متولی برای موسسه خیریه رد صالحیت شده  شخص  مربوطه از هیئت

 شود.باشد، اعمال نمی

 موسسه خیریه و متولیان و غیرهامنا  پاداش هیئت

 امنای موسسه خیریه و متولیان و غیره جهت ارائه خدمات به موسسه خیریه پاداش هیئت .282       

شده توسط یک شخص به یا از طرف  این بخش  شامل پاداش جهت خدمات ارائه (3)
 موسسه خیریه است که در آن...

 متولی برای موسسه خیریه است، یا امنای موسسه خیریه یا )الف( شخص هیئت          

امنای موسسه خیریه یا متولی برای موسسه خیریه  )ب( شخص در ارتباط با هیئت              
 است و پاداش  ممکن است منجر به اخذ هرگونه سود برای متولی شود.

 ( است.1این منوط به بخش )         

( برآورده شود، شخص مستحق 3)اگر وضعیت الف تا د در ارتباط با پاداش در بند  (1)
 دریافت پاداش از صندوق خیریه است.

 وضعیت الف
 وضعیت الف این است که مقدار یا حداکثر مقدار پاداش...

امنای موسسه  صورت کتبی  بین موسسه خیریه یا هیئت ای به نامه )الف( در توافق           
-ف موسسه خیریه ارائه میخیریه و شخصی  که  خدمات درخواست شده را به یا از طر

 شود و دهد، تعیین می
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)ب( ازآنچه در شرایط برای تأمین خدمات درخواست شده توسط شخص منطقی و            
 معقول است تجاوز نکند.

 وضعیت ب
امنای موسسه خیریه  نامه، هیئتشرایط ب این است که، قبل از عضویت در این توافق

د که آن در بهترین منافع موسسه خیریه برای خدمات ها راضی بودنتصمیم بگیرند که آن
توسط فرد به یا از طرف موسسه خیریه برای مقدار یا حداکثر مقدار پاداش در شرایط 

 شود. شده ارائه می تنظیم
 وضعیت ج

وضعیت ج این است که اگر بالفاصله پس از توافق به عضویت درآید، در مورد موسسه 
 ارد که متولی موسسه خیریه است و ...خیریه، بیش از یک نفر وجود د

اجرا است، وجود  نامه در وضعیت الف قابل که توافق)الف( یک نفر در ارتباط با این    
 دارد،
)ب( یک شخص وجود دارد که مستحق دریافت پاداش از صندوق موسسه خیریه     

 موجب چنین توافقی است، یا به
در پاراگراف )الف( یا )ب( وجود دارد،  )ج( یک شخص مرتبط با فرد در حال سقوط   

امنای  عنوان هیئت ها طبقات اقلیتی از افراد را برای احراز مقام و منصب بهتعداد کل آن
 دهد.موسسه خیریه تشکیل می

 وضعیت د
گونه مفاد روشن  که شخص  وضعیت د این است که متولیان موسسه خیریه شامل هیچ

 شود.نمی کند، را  از دریافت پاداش منع می
 هیچ موردی در این بخش به... (1)

)الف( هیچ پاداشی برای ارائه خدمات توسط یک فرد با توجه به توانایی فرد 
 شود، یاامنای موسسه خیریه یا متولی برای موسسه خیریه اعمال نمی عنوان هیئت به

)ب( هیچ پاداشی در پاراگراف )الف(  نیست که یک فرد مستحق دریافت وجوه از 
 موجب.... ه خیریه بهموسس
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   (iهر مفاد موجود در هیئت ) امنای موسسه خیریه دادگاه یا کمیسیون؛ 

  (iiهر حکم دادگاه یا کمیسیون؛ ) 

  (iii هر یک از مفاد قانونی در یا داشتن تأثیرات تحت یک قانون دیگر این )
 بخش باشد.

سه خیریه باید به امنای موس نامه در وضعیت الف هیئتقبل شروع عضویت در توافق (1)
 هایی توجه داشته باشند.هرگونه راهنمایی توسط کمیسیون مرتبط با ساخت چنین توافق

امنای موسسه خیریه که چنین  به هیئت 1111قانون متولی  3(3وظیفه مراقبت در بخش ) (5)
 طور که در وضعیت ب ذکرشده است. شود، همان کنند اعمال میتصمیمی را اتخاذ می

شود تا زمانی که هر تعهدی تحت  در توافق با وضعیت  الف اجرا می اهداف وضعیت ج (7)
 طور کامل توسط یک بخش آن پرداخت شود. توافق به

 شود. )تفسیر( برای اهداف این بخش اعمال می322و  329های بخش (9)

 282کننده پاداش تحت بخش  امنای موسسه خیریه یا متولی دریافت رد صالحیت هیئت .286

امنای موسسه خیریه یا متولی برای موسسه خیریه اعمال  هیئت این بخش به هر  (3)
 شود... می

)الف( که مستحق پاداش است یا تمایل به دریافت پاداش تحت یک توافق یا 
 توافق پیشنهادی در وضعیت الف دارد، یا 

)ب( که  به شخصی که از پاداش برخوردار است یا تمایل دارد برخوردار شود 
 مرتبط است

امنای موسسه خیریه یا متولی برای موسسه خیریه از اقدام و همچنین در ارتباط با  ( هیئت1)       
 نامه رد صالحیت شده است. گیری  یا دیگر مواد در ارتباط با توافقهر         تصمیم

( رد صالحیت شده 1موجب بند ) (  اما چنانچه یک عمل توسط شخصی که از انجام آن به1)      
 که رد صالحیت شده نامعتبر نیست.این عمل صرفاً به دلیل این انجام شود،

 ( اگر کمیسیون راضی شود...1)     
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( رد صالحیت شده 1موجب بند ) )الف( که یک فرد هر اقدامی را که از انجام آن به        
 انجام دهد و

افت )ب( که فرد یا شخص در ارتباط با شخص دریافت کرده است یا در حال دری       
 نامه مورد درخواست از موسسه خیریه است،هرگونه پاداش تحت توافق

 گونه که مناسب است( ایجاد کند. ()آن7( یا  )5ممکن است یک حکم تحت بند )          

  P( یک حکم تحت این بند یک نیاز 5)

ر طو )الف( برای پرداخت همه یا بخشی از پاداش دریافتی به موسسه خیریه  است همان    
 ()الف( ذکرشده است؛1که در بند      )

)ب( به همان میزانی که پاداش متشکل از یک سود در  نوع، برای پرداخت همه یا بخشی      
 شود( است. گونه که توسط کمیسیون تعیین می از ارزش  پولی سود در نوع )همان

ی از پاداش یا فرد مربوطه تمام یا بخش P( یک حکم تحت این بند یک ناظر است که 7)
 کند.()ب( را پرداخت نمی1ذکرشده در )

یا شخص مربوطه بر اساس  P( ایجاد کند، 7( یا )5( اگر کمیسیون یک حکم تحت بند )9)
 Pعنوان حکم موردنیاز  خاتمه برای داشتن هرگونه حق تحت توافق برای پاداش بسیار  به

 شود.عنوان هدایت آن پرداخت نمی برای پرداخت به موسسه یا به

 شود. )تفسیر( برای اهداف این بخش اعمال می322و  329های ( بخش2)

 و غیره "، خدمات "پاداش "، "سود  "معنی  .287

 327و  325های در بخش   

 به معنی یک سود مستقیم یا غیرمستقیم از هر نوع است؛ "سود "   

شده یا  ر پاداش اعم از مشخص، در ارتباط با پاداش، به معنای حداکثر مقدا"حداکثر مقدار  "   
 نامه در درخواست؛اثبات   تحت شرایط توافق قابل

 شامل ارزش پولی(؛  "مقدار  "شامل هرگونه سود در نوع )و بر اساس  "پاداش "   
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ی پاداش برای خدمات، ازجمله کاالهایی که در ارتباط با ارائه خدمات  ، درزمینه"خدمات "    
 شود. عرضه می

 "فرد مرتبط  "معنی  .288

امنای موسسه خیریه یا متولی برای  ، افراد زیر با هیئت327و  325های برای اهداف بخش (3)
 موسسه خیریه در ارتباط است.

 )الف( یک فرزند، پدر و ماد، نوه، پدربزرگ  و مادربزرگ، برادر یا خواهر متولی؛
-الف( جای میامنا یا هر فرد که در پاراگراف ) )ب( همسر یا شریک قانونی هیئت

 گیرد؛
هر فردی که در پاراگراف امنا یا  وکار را در همکاری با هیئت )ج( هر فردی که کسب

 برد.)ب( قرارگرفته جلو می)الف( یا
 شده است... )د( یک موسسه که کنترل

    (i )( توسط متصدی یا توسط هر شخصی که در پاراگراف )الف(، )ب( یا )ج
 کند، یا صدق می
   (iiتوسط ) ( دو یا چند نفر که در بندiصدق می )  کند، زمانی که باهم در نظر

 شوند. گرفته می
 )و( یک شرکت سهامی که در آن...

   (iدارای منافع قابل )توجهی  ( متصدی یا هر فرد مرتبط در هر بند )الف( تا )ج
 است، یا
   (ii ( دو یا چند نفر قرارگرفته در بندiزمانی که باهم در نظر گر ،)شوند،  فته می

 توجهی دارد. منافع قابل
شده و منافع  )به معنی فرزند، همسر و شریک قانونی، نهاد کنترل151تا  151های بخش (1)

 شود. ( اعمال می3توجه( برای اهداف  بند ) قابل
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 امنای موسسه خیریه یا متصدیان بیمه خسارت برای هیئت

 تصدیانامنای موسسه خیریه یا م بیمه خسارت برای هیئت .289

امنای یک موسسه خیریه ممکن است برای خرید، از وجوه موسسه خیریه، بیمه  هیئت (3)
امنای موسسه خیریه یا متصدیان برای موسسه  شده برای صدمه زدن به  هیئت طراحی

 خیریه در برابر هرگونه مسئولیت شخصی ترتیبی دهد در ارتباط با...

شده توسط آنان در توانایی خود  ردهدرامانت یا نقض وظیفه سپ )الف( هرگونه خیانت
 امنای موسسه خیریه یا متصدیان برای موسسه خیریه، یا عنوان هیئت به

درامانت توسط  فرض، نقض وظیفه و یا خیانت طور پیش انگاری، به )ب( هرگونه سهل
 عنوان مدیر یا مأمور... هایشان به ها در تواناییآن

    (iیا( موسسه خیریه )چنانچه آن یک شر ،)کت سهامی است 

    (ii.هر شرکت سهامی اجرایی در هر فعالیتی از طرف موسسه خیریه ) 

ای باید برای حذف  مفاد هرگونه غرامت برای یک شخص تنظیم اما به لحاظ چنین بیمه (1)
 شود در ارتباط با...

 )الف( هرگونه خسارت وارده توسط فرد برای پرداخت...

           (iجریمه اعمال ) ه در دادرسی جزایی، یاشد 

             (ii مبلغ قابل پرداخت برای یک مقام نظارتی از طریق یک جریمه در )
 ارتباط با عدم تطابق با هر  نوع نیاز ماهیت نظارتی،

)ب( هر خسارت وارده توسط شخص در دفاع از هر پرونده کیفری که در آن شخص          
قلب یا عدم صداقت، یا خودرأی بودن، یا  سوء رفتار به ارتکاب جرم  ناشی  از هرگونه ت

 پروا محکم است و بی

)ج( هرگونه خسارت وارده به موسسه خیریه توسط فرد  که  ناشی از هرگونه رفتاری       
 است ...
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     (iکه می )داند در جهت منافع موسسه خیریه نیست، یا 

     (iiدرصورتی ) نفع موسسه خیریه است یا نه. دهد که آن بهکه فرد اهمیت نمی 

 ()ب(...1برای اهداف بند ) (1)

 یافته است یک مرجع است، )الف( اشاره به هرگونه محکومیت  برای چیزی که پایان  

 یابد...)ب( محکومیت پایان می  

         (iاگر در پایان دوره برای ایجاد با درخواست تجدیدنظر اعتراض نکند، یا ) 

     (iiاگر درزما )شود، در برابر دادگاه اعتراض  نی که درخواست تجدیدنظر تنظیم می
 کند و

 شود ... )ج( درخواست تجدیدنظر تنظیم می  

       (i اگر آن تعیین شود و دوره ایجاد هرگونه درخواست تجدیدنظر پایان یابد، یا ) 

       (iiاگر آن رها شود و یا در غیر این صورت برای داشتن اثرپذیری م ).توقف شود 

امنای یک موسسه خیریه ممکن است بیمه را تحت این بخش خریداری نکنند مگر  هیئت (1)
اند که آن در بهترین منافع موسسه خیریه ها راضی شدهها تصمیم بگیرند که آناینکه آن

 برای انجام این کار باشد.

که چنین  امنای موسسه خیریه به هیئت 1111قانون متولی  3(3وظیفه مراقبت در بخش ) (5)
 شود.  اند اعمال میتصمیمی اتخاذ کرده

 این بخش... (7)

امنای موسسه ممنوع شده  صراحت توسط هیئت ی خرید هرگونه بیمه که به)الف( اجازه  
 دهد، امااست را    نمی

امنای موسسه خیریه یا متصدیان برای موسسه  خیریه  )ب( باوجود هرگونه مفاد منع هیئت  
 های خیریه تأثیراتی دارد.فع شخصی  از صندوقاز دریافت هرگونه ن
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 289اختیار اصالح بخش  .291

طور که  ( را ایجاد کند همان1و ) 329(1وزیر ممکن است چنین اصالحاتی در  بخش )     
 شود. برای وزیر مناسب در نظر گرفته می

 امنا و حسابرسان و غیره از مسئولیت اختیارات برکنار کردن هیئت

 امنا و حسابرسان و غیره از مسئولیت میسیون برای برکنار کردن هیئتقدرت ک .292

 شود که... این بخش به یک شخص اعمال می (3)

 امنای موسسه خیریه یا متصدی موسسه خیریه )الف( هیئت
های موسسه خیریه )خواه قانونی شده برای حسابرسی حساب )ب( یک فرد منصوب

 شده باشد یا نه(، یا منصوب
شده برای بررسی یا گزارش  مستقل یا شخص دیگر منصوب )ج( یک بازرس

 شده باشد یا نه( است یا خواهد شد. های موسسه خیریه )خواه قانونی منصوبحساب

 ( اگر کمیسیون در نظر بگیرد ...1)   

درامانت یا نقض  )الف( که شخص هست یا ممکن است شخصاً مسئول  خیانت        
()الف(، )ب( یا )ج( باشد، 3عنوان یک فرد در بند ) به وظیفه سپرده  در توانایی فرد

 اما

طور منصفانه برای  )ب( که  شخص صادقانه و منطقی عمل کرده است و باید به        
درامانت یا وظیفه تبرئه شود، کمیسیون ممکن است یک حکم برای برکنار  خیانت

 کردن شخص ارز همه یا بخشی از هرگونه مسئولیت ایجاد کند.

طور که  ( ممکن است کمکی  طبق چنین ضوابطی اعطا کند همان1(  حکم مطابق بند )1)    
 کند مناسب است. کمیسیون فکر می

امنای موسسه خیریه یا متولی  ( در ارتباط با هرگونه مسئولیت قراردادی شخصی هیئت1( بند )1)    
 شودموسسه خیریه اعمال نمی

 ...391 ( برای اهداف این بخش و بخش5)    
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عنوان یک مرجع برای حسابرسی عمومی برای ولز جهت اقدام  ()ب( به3)الف( بند )       
 شود و خوانده می 2عنوان حسابرس تحت قسمت  به

عنوان یک مرجع برای حسابرسی عمومی برای ولز جهت اقدام  ()ج( به3)ب( بند )       
 شود، خوانده می 2عنوان بازرس تحت قسمت  به

 عنوان هرگونه تهیه حساب های موسسه خیریه به()ب( و )ج( هرگونه رجوع به حساب3د )و در بن 
 شود. امنای موسسه خیریه خوانده می گروهی توسط هیئت

 این بخش بر عملیات... (9)

 اختیار دادگاه برای اعطای کمک به متولی(، 39151قانون متولی  73)الف( بخش 
ار دادگاه برای اعطای کمک به )اختی1117های قانون شرکت 3359)ب( بخش 

 مأموران  یا حسابرسان شرکت(، یا
برای حسابرسان مؤسسات که شرکت نیستند  3359)که بخش 391)ج( بخش 

 گذارد.یابد( تأثیر میگسترش می

اختیار دادگاه برای اعطای کمک به درخواست همه حسابرسان و غیره مؤسسات  .291
 خیریه که شرکت نیستند

)اختیار دادگاه برای اعطای کمک به مأموران  یا 1117های ون شرکتقان 3359بخش   (3)
شود دارد  حسابرسان شرکت( اثراتی در ارتباط با فردی که به او این بخش اعمال می

 عنوان حسابرس توسط یک شرکت دارد. همچنین آن اثراتی در ارتباط با افراد شاغل به

 شود به... این بخش اعمال می (1)

یا )ج( در یک مورد که  393()ب(3ر یک ظرفیت درون  بخش ))الف( فردی فعال د
که شخص قانون در ارتباط  این 1117 3359در آن، جدا از این بخش، بخش 

 شود وعنوان یک فرد بسیار فعال است اعمال نمی به
 .CIO)ب( یک متولی موسسه خیریه 
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 21قسمت 

 های خیریه و غیرهشرکت

 مقدماتی

 "شرکت خیریه  "معنی  .293

 به معنی یک موسسه خیریه است که یک شرکت است. "شرکت خیریه  "در این قانون 

 افشای وضعیت موسسه خیریه توسط شرکت

 الزامات برای افشای وضعیت موسسه خیریه .294

است،  "charitable "یا  "charity "ازآنجاکه یک نام یک شرکت خیریه  شامل کلمه  (3)
 است باید در کاراکتر خوانا...این واقعیت که شرکت یک موسسه خیریه 

)الف( در هر مکان و در هر شرح سند یا ارتباطات که در آن مقررات تحت بخش 
 برای وضعیت ثبت آن موردنیاز است و 1117های قانون شرکت 21

 )ب( در همه واگذاری کالم برای به اجرا درآمدن توسط شرکت  قید شود.

 "است )معادل ولز  "elusennol "یا  "elusen "( ازآنجاکه نام شرکت شامل کلمه 1)    
charity" و"charitable "( بند ،)طور کامل به ولزی است  ( در ارتباط با هرگونه سند که به3

 شود.اعمال نمی

که در مورد یک سند که در استثنای این ( باید به زبان انگلیسی باشد، به3( بیانیه موردنیاز بند )1)    
طور کامل به زبان ولزی است، این بیانیه ممکن است به زبان ولزی باشد  غیر این  صورت به

 باشد. "elusennol "یا  ""elusen اگر آن شامل کلمه

به معنای هر ابزار جدید ایجادشده، انتقال، تغییر یا سرکوب  "واگذاری  "()الف(3( در بند )1)    
 یک عالقه در بستر است.

 

 



کشور بریتانیا 370  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

 درخواست افشاسازیعواقب قانونی شکست برای  .292

شود که  این بخش برای رسیدگی به هر روند قانونی توسط  یک شرکت خیریه اعمال می (3)
برای به اجرا درآوردن حق ناشی از  یک قرارداد یا انتقال سند در ارتباط  391در آن بخش 

 شود. که یک شکست برای عدم تطابق با این بخش وجود دارد اعمال میبا این

دهد که متهم برای انجام فات باید کنار گذاشته شود اگر آن نشان میرسیدگی به اختال  (1)
 دادرسی...

)الف( ادعایی علیه این شرکت ناشی از قرارداد یا انتقال سند دارد که متهم قادر به 
 است، یا   391دنبال کردن علت شکست شرکت برای تطبیق با بخش 

رداد یا انتقال سند به دلیل )ب( جهت از دست دادن بخش مالی در ارتباط با قرا  
 برد،شکست شرکت برای   تطبیق با آن بخش رنج می

که دادگاه قبل  اینکه رسیدگی انجام شود راضی شود که آن برای مجوز رسیدگی به مگر آن 
 ادامه عادالنه و منصفانه است

 طور که  فردی گذارد هماناین بخش برحق هر فرد برای اجرای چنین حقوقی تأثیر نمی (1)
 شده توسط دیگری تأثیر داشته باشد.  روند مطرح ممکن است در برابر دیگری در یک

 عواقب کیفری شکست )ناکامی( در درخواست افشاسازی .296

، یک 391شود، بدون عذر معقول، مطابق بخش  ازآنجاکه یک شرکت خیریه ورشکست می (3)
 جرم توسط...

 )الف( شرکت و
 شود. ست، مرتکب میشده  ا )ب( هر مأمور شرکت که تعیین

کند چنانچه  منصب( شرکت رفتار می عنوان مأمور )صاحب ( به این منظور مدیر این شرکت به1)    
عنوان یک  تواند بهباشد و شخص می 391()الف(3این  شکست مطابق با بخش )

-قانون شرکت 21ی موردنیاز مقررات تحت بخش منصب شرکت برای اهداف مربوطه صاحب
 تار کند.رف 1117های 
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( شخص متهم به چنین جرمی در محکومیت مختصر متعهد به پرداخت جریمه کمتر از 1)    
درصد  31در مقیاس استاندارد است و جهت ادامه تخلف، یک جریمه روزانه کمتر از  1سطح 
 شود. مقیاس استاندارد تعیین می 1سطح 

های قانون شرکت 21که در بخش ( عبارات مورداستفاده در این بخش به همان معنی است 1)    
 شده شرکت( وجود دارد. )عواقب کیفری عدم افشای نام ثبت1117

 

 محدودیت در تغییر اهداف

 تغییر اهداف توسط شرکت سهامی  و وضعیت موسسه خیریه .297 

 شود درجایی که موسسه خیریه ... ( اعمال می1بند )  (3)

 ست وهای سهامی ا)الف( یک شرکت یا دیگر شرکت       

 عنوان یک شرکت سهامی )ب( دارای قدرت برای تغییر ابزارهای ایجاد و یا تنظیم آن به       

شده برای اینکه یک موسسه خیریه معتبر شود  ( هیچ اعمال قدرتی که دارای اثر نهاد متوقف1)    
 ندارد بنابراین اثراتی بر کاربرد....

شده دارد در غیر  نه وضع یا شرایط قبالً ساختهآمده تحت هرگو دست )الف( هر اموال به       
شده  این صورت توجه کامل در پول و ارزش پول، یا هر دارایی نماینده دارایی حاصل

 است.

 شده است و  دهنده درآمد که دارای هزینه  قبل از تغییر ساخته )ب( هرگونه دارایی نشان       

 )ج( درآمد حاصل از هرگونه دارایی دارد.       

 ها و موافقت کمیسیونتغییر اهداف توسط شرکت .298

 هرگونه تغییر تحت کنترل توسط یک شرکت خیریه... (3)

 )الف( نیاز به کسب اجازه کتبی کمیسیون دارد و
 تأثیر است اگر چنین توافقی به دست نیامده باشد )ب( بی
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 شده هستند. موارد زیر تغییرات کنترل (1)

 ایشگر شرکت، حذف یا تغییر بیانه اهداف شرکت،)الف( اصالح شرایط انجمن افز     

تفاده از دارایی شده اساسنامه با اس )ب( هرگونه تغییر در هریک از مقررات هدایت       
 آن و شرکت در انحالل 

)ج( هرگونه تغییر در هر یک از مقررات اساسنامه که در آن تغییر مجوزی برای هرگونه         
ها فراهم ران یا اعضای شرکت یا شخص در ارتباط با آنآمده توسط مدی دست سود به

 شود. می

 ( ایجاد کرده است...3شده مطابق بند ) ازآنجاکه یک شرکت که یک تغییر کنترل (1)

ها شروط برای ارسال برای ثبت شرکت 1117های قانون شرکت 17)الف( توسط بخش 
 عنوان اصالحیه  نیاز است،  خود به

ون برای ارسال به کارمند اداره ثبت، یک کپی از قطعنامه آن  قان 11)ب( توسط بخش 
 ویژه مؤثر بر تغییر نیاز است، یا

آن قانون برای دادن اخطار به  کارمند اداره ثبتِ اصالحیه  نیاز  13)ج( توسط بخش 
 است

 کپی یا اخطاریه باید با یک کپی از رضایت کمیسیون همراه باشد. 

های مختلف باشند، اگر ها در تطابق با زمانعمال شود و آناگر بیش از یکی از آن مفادها  ا (1)
یک کپی در موارد قبلی ارسال شود  دیگر الزم نیست شرکت  یک نسخه دیگر از رضایت 

 کمیسیون ارسال کند. 

( در ارتباط با عدم تطابق با بند 11( آن قانون )جرم به دلیل عدم رعایت بخش 1( تا )1بند ) (5)
 شود. ( اعمال می1)

  298(1در بخش ) "سود "معنی  .299

به معنی سود مستقیم یا غیرمستقیم از هر نوع است، با  "سود " 392()ج(1برای اهداف بخش )  
( که ممکن است تحت آن بخش مجاز 325این تفاوت  که هیچ پاداشی دریافتی )در معنای بخش 

 شود.باشد را شامل نمی
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 298(1در بخش ) "فرد مرتبط "مفهوم  .111

، افراد زیر در ارتباط با یک مدیر یا اعضای شرکت خیریه 392()ج(1ی اهداف بخش )برا (3)
 هستند.

 )الف( فرزند، پدر مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، برادر یا خواهر مدیر یا اعضا؛
-)ب( همسر یا شریک قانونی مدیر یا اعضا یا هر شخصی که در بند )الف( جای می

 گیرد؛
وکار در همکاری با مدیر یا اعضا یا با هر فردی که در  )ج( یک فرد ایجادکننده کسب

 کند؛ بند )الف( یا )ب( صدق می
 شود... )د( یک موسسه که کنترل می

    (i صدق )( توسط مدیر یا اعضا یا هر شخصی که در بند )الف(، )ب( یا )ج
 کند، یا می

        (ii( توسط دو یا چند نفر که در زیر بند )iصدق می ) انی که باهم در کند، زم
 شوند. نظر گرفته می

 )و( یک شرکت سهامی که در آن...
    (i دارای منافع )( مدیر یا اعضا یا هر شخص مرتبط با بندهای )الف( تا )ج

 توجهی هستند و قابل
    (ii( دو یا چند نفر که در زیر بند )Iجای می ) گیرد، زمانی که باهم در نظر

 توجهی دارند. بلشوند، یک منافع قا گرفته می
توجه  )منظور فرزند، همسر، شریک قانونی، نهاد کنترل و منافع قابل151تا  151های بخش  (1)

 شود. ( اعمال می3است( برای اهداف بند )

 اعمال  نیاز به رضایت کمیسیون
 های خیریهرضایت موردنیاز کمیسیون برای تصویب و غیره توسط اعضای شرکت .112
 اثر هستند. ه، هر یک از موارد زیر بدون اجازه کتبی کمیسیون بیدر مورد یک شرکت خیری (3)
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 1)الف( دادن هرگونه تائید توسط اعضای شرکت تحت هرگونه مفاد و مقررات فصل 
)معامالت با مدیران نیازمند به تائید توسط اعضا( ذکرشده 1117های قانون شرکت 31بخش 

 ( و1در بند )

قانون  131یا  397ی شرکت تحت بخش )ب(  دادن هرگونه تأکید توسط اعضا
 ها(.های تائید نشده و وام )تأکید بر معامالت دارایی1117

 اند ازعبارت 1117مفادهای قانون  (1)

 )قراردادهای بلندمدت خدمات مدیران(؛322)الف( بخش 
 توجه با مدیران و غیره(؛ )معامالت دارایی قابل391)ب( بخش 
 ها برای مدیران و غیره( به وامها و ش )وام111یا  399،392)ج( بخش 
 مندی مدیران و غیره(؛ )معامالت اعتباری برای بهره113)د( بخش 
 )مقدمات مربوطه(؛111)و( بخش 
 ها به مدیران برای از دست دادن دفتر( )پرداختی139)ه( بخش 

 غیره( ها به مدیران برای از دست دادن دفتر: انتقال تعهد و)پرداختی132)ی( بخش 

 های خیریهایت موردنیاز کمیسیون برای اعمال برخی از شرکترض .111

یک شرکت خیریه ممکن است اقدامی انجام ندهد که این بخش بدون اجازه کتبی از  (3)
 کمیسیون اعمال شود.

 شود که... این بخش در مورد اقدامی اعمال می  (1)

قانون   31قسمت  1)الف( نیازمند تصویب تحت یک شرط ذکرشده در فصل 
 )معامالت با مدیران( توسط اعضای شرکت نیست، اما1117ای هشرکت

)ب( نیازمند چنین تصویبی است که برای معافیت در مفادی که نیازمند تائید در 
شود که یک شرکت تابعه تماماً بخش اعضای  یک شرکت سهامی است اعمال نمی

 متعلق به شرکت سهامی دیگری است. 

 است 113(1ی مفاد ذکرشده در بخش )ارجاع به مفاد ذکرشده یک مرجع برا (1)
عنوان بدون اثر  ()ب( به1اگر یک شرکت برخالف این بخش عمل کند، معافیت در بند ) (1)

 کند. در رابطه با این اقدام رفتار می
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 های خیریه برای ثبتبازسازی شرکت

 های خیریه برای ثبت درخواست جهت بازسازی شرکت .113

های قانون شرکت 3119بخش  تواند یک درخواست تحتکمیسیون می (3)
ها( برای بازسازی منظور بازسازی برای ثبت شرکت )درخواست برای دادگاه به1117

 شرکت خیریه برای ثبت شرکت ایجاد کند.

 موجب این بخش ... قدرت اعمالی توسط کمیسیون به (1)

 اعمال است، اما خود آن قابل یشنهادی)الف( توسط کمیسیون پ

 تان کل در هر مورد.)ب( فقط با موافقت دادس

 22قسمت 

 ها( CIOشده )ی ادغامهای خیریهسازمان
 2فصل 

 کلیات
 ماهیت و قانون اساسی

 CIOمعنای  .111
 شده است.ی ادغامبه معنای سازمان خیریه CIOدر این قانون، 

 ماهیت .115
(3) CIOشود.، یک شرکت سهامی محسوب می 
(1) CIO ها را داشته باشد: بایستی این 

 انون اساسی)الف( یک ق

 )ب( یک دفتر اصلی، که بایستی در انگلستان یا ولز باشد.
 )ج( یک یا چند عضو.

 ( ممکن است اعضا...1)
گونه تعهدی در قبال مشارکت در  ، هیچCIO)الف( در صورت انحالل 

 های آن نداشته باشند، یادارایی
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 )ب( متعهد باشد که تا سر حد امکان در آن نقش داشته باشند.
 نون اساسیقا 117

 عنوان شود CIOبایستی موارد زیر در قانون  (3)
 )الف( نام آن،

 )ب( اهداف آن،
 )ج( دفتر اصلی آن در انگلستان است یا ولز، و

های آن در صورت انحالل هستند )د( آیا اعضای آن متعهد به کمک به دارایی
 یا خیر، و این کمک تا چه مقدار است.

 رابطه با موارد زیر داشته باشد: مفادی در CIOبایستی قانون اساسی   (1)
)الف( چه کسانی شرایط عضویت را دارند و یک شخص به چه نحو عضو آن 

 شود،می

 CIOی )ب( در مورد انتصاب یک یا چند شخص که قرار است امنای خیریه
 باشند و هرگونه شرایط الزم برای احراز عضویت، و

در زمان  CIOکاربرد اموال هایی پیرامون موارد گیریی جهت)ج( دربردارنده
 انحالل آن باشد.

برای چنین مسائلی نیز دستوراتی داشته باشد، و با چنین  CIO( بایستی قانون اساسی 1)
 مشخص شده، همخوانی داشته باشد. CIOالزاماتی که در مقررات 

 ...  CIO( قانون اساسی 1)
به زبان )الف( بایستی در صورت استقرار دفتر اصلی آن در انگلستان، 

 انگلیسی باشد؛
 تواند انگلیسی یا ولزی باشد.)ب( و اگر دفتر اصلی آن در ولز باشد، می

به فرمی که در مقررات ایجادشده توسط کمیسیون آمده،  CIO( بایستی قانون اساسی 5)
 دهد به آن فرم نزدیک باشد.باشد یا تا جایی که شرایط اجازه می

 .... CIOون اساسی ( مشروط به تمامی موارد در قان7)
آن باشد، البته این  اعضایتواند یکی از می CIOی )الف( متولی یک خیریه

 الزامی نیست، و
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تواند یکی از اعظای متولیان باشد، البته این الزامی نیست، می CIO)ب( عضو 
 و

هایی که متولیان آن هستند بایستی  بوده و آن CIO)ج( کسانی که عضو یک 
 ته این الزامی نیست.یکسان باشند، الب

 

 

 CIOگیری و ثبت شکل
  CIOروش تشکیل و ثبت  .117

به کمیسیون  CIOتوان برای تشکیل و یا ثبت یک خیریه هر شخص )متقاضی( را می (3)
 معرفی نمود.

 بایستی متقاضی مدارک زیر را به کمیسیون ارائه نماید: (1)

 ، CIOگیری )الف( یک کپی از پیشنهاد شکل
 بیان شده است، و CIOطالعات و اسنادی که پیشتر در مقررات )ب( تمامی دیگر ا

-)ج( تمامی دیگر اطالعات و اسنادی که ممکن است کمیسیون برای اهداف برنامه
 های خود نیاز داشته باشد.

 مواردی که در آن برنامه بایستی رد شود و احتماالً پذیرفته نخواهد شد .118
 را در حاالت زیر نپذیرد: 119های تحت بخش بایستی کمیسیون برنامه (3)

 یک خیریه در زمان ثبت خواهد بود برآورده نسازد، یا CIO)الف( این را که 
 117با یک یا چند مورد از الزامات بخش  CIO)ب( قانون اساسی پیشنهادی برای 

اساس آتن بخش، همخوانی  شده بر( و هرگونه مقررات وضعCIO)قانون اساسی 
 نداشته باشد.

 هایی را که در موارد زیر صدق کند، نپذیرد:تواند برنامهون می( کمیسی1)
 ...CIO)الف( نام پیشنهادی برای 

(i) یکسان، یا 
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(ii) ،یا از نظر کمیسیون بسیار شبیه 

 ی دیگری باشد )چه ثبت شده باشد چه نشده باشد(، یانام هر خیریه
( 1)11های )ب( تا )ه( بخش )ب( کمیسیون با رجوع به هر کدام از پاراگراف

به این باور  CIO)قدرت درخواست به تغییر نام خیریه( در ارتباط با نام پیشنهادی برای 
هایی که انجام و فعالیت CIO)ب( در ارجاع به اهداف پبشنهادی برسد       )پاراگراف 

 شود(.ها پیشنهاده شده، بررسی می آن
 CIOثبت  119

را به  CIOاعطا نمود بایستی  119ی یک برنامه را تحت بخش چنانچه کمیسیون اجازه (3)
 ها به آن مربوط شوند. ای ثبت کند که وظایف مرتبط با خیریه در ثبت خیریهگونه

 ها باشد: ی اینها بایستی دربردارندهمدخل مربوط به ثبت خیریه در قانون ثبت خیریه (1)

 )الف( تاریخ ثبت خیریه، و
 م نماید.)ب( یادداشتی که تشکیل آن را به عنوان خیریه اعال

 فرستاده شود. CIO( یک کپی از مدخل ثبت بایستی به دفتر اصلی 1)
 CIOتأثیر ثبت  .121

ها، به موجب قانون ثبت به شرکتی سهامی تبدیل در نهاد ثبت خیریه CIOپس از ثبت  (3)
 شود که:می

 شود.پیشنهاد می 119)الف( قانون اساسی آن همان چیزی است که در بخش 
 پیشنهاد شده است. 119است که در قانون اساسی بخش )ب( نام آن همانی 

متقاضیانی هستند که در بخش  )ج( عضو اول آن و یا اعضای نخست آن همان
 آمده است. 119

-واگذار می CIOی ( تمامی اموالی که برای مدت زمانی به متقاضیان برای اهداف خیریه1)
 شود.واگذار می CIOشود )هنگام ثبت( به موجب این بند پس از ثبت آن به 

 نام و وضعیت
 نام .122

 بایستی با حروف خوانا ... CIOنام  (3)
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ها مقررات تحت  )الف( در هر محل، و در شرح تمامی اسناد یا مکاتبات که در آن
خواهد نام ثبتی خود را اعالم نماید، از شرکت خیریه می 1117ها قانون شرکت 21بخش 

 و
 ها را دارد. اجرای آن ادعای CIO)ب( در تمامی اسنادی که 

 نوشته شود.
 گرفته.()ب(، اسناد یعنی هرگونه ایجاد، انتقال، تغییر انجام3در بند ) (1)

 وضعیت .121
 شامل این موارد نباشد CIOشود که نام ( در صورتی اعمال می1بند ) (3)

 ،"شدهی ادغامسازمان خیریه")الف( 
 های کامل از هر کلمه، یابا یا بدون توقف CIO)ب( 

شود که ( )اما این تنها در صورتی اعمال می1شده در بند )ج( معادل ولزی گفته)
 ، ولزی باشد(،CIOقانون اساسی 

 گونه است: ( )ج( این3شده در بند )( معادل ولزی گفته1)
 ، یا”sefydliad elusennol corfforedig( “)الف
 های کامل پس از هر کلمه.، با یا بدون توقفSEC)ب( 

است بایستی با حروف  CIOیک  CIOاین بند اعمال شود، این واقعیت که یک ( اگر 1)
 ( ظاهر شود.3)133شده در بخش ها، اسناد و مکاتبات گفتهخوانا در تمامی محل

( به زبان انگلیسی باشد، به جز موارد مربوط به 1ی مورد نیاز بند )( بایستی اظهارنامه1)
 تواند ولزی باشد.اظهارنامه نیز میسندی که کامالً به زبان ولزی باشد، 

 تبعات مدنی عدم افشای نام یا وضعیت .123
جهت اجرای حق ناشی از قرارداد یا  CIOاین بخش به تمامی مراحل قانونی مربوط به  (3)

 شود.بازماند، اعمال می 131یا  133سند مرتبط با آنچه که از تطبیق با بخش 

 ه موارد زیر باشد، لغو شود:که متهم ب این اقدامات بایستی در صورتی (1)

برخاسته از یک قرارداد یا سند که متهم توانایی  CIO)الف( وجود ادعایی علیه 
 را نداشته باشد، یا 131یا  133پیگیری را به دلیل عدم مطابقت با بخش 
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)ب( دچار شدن به زیان مالی در ارتباط با قرارداد یا سندی به دلیل عدم تطبیق با 
مگر آنکه دادگاه پیش از انجام آن رضایت دهد که صدور مجوز  ،131یا  133بخش 

 ی رسیدگی، عادالنه و منصفانه است.ادامه
کس جهت اجرای حقوقی که ممکن است آن شخص در برابر  این بخش از حق هیچ (1)

 پذیرد.شده توسط وی داشته باشد، اثر نمیشخصی دیگر در روند ارائه

 جرم عدم افشای نام یا وضعیت .124
موارد زیر مرتکب  131یا  133ر صورت ناکامی، بدون عذر معقول، در انطباق با بخش د (3)

 اند:خالف شده

 ، وCIOی )الف( هر کدام از امنای خیریه
 ... CIO)ب( هر شخص دیگری که از جانب 

(iسند متخلف را امضا کرده باشد، یا ) 
(ii.در غیر این صورت مرتکب عمل خالف شده است ) 

در مقیاس استاندارد است  1( مسئول سطح مناسب 3تخلف تحت بند )شخص متهم به  (1)
 مقیاس استاندارد وجود دارد. 1% سطح 31ی نقض، چیزی کمتر از و برای ادامه

( برای 1فرض، و مرجع در بند )( برای امنای خیریه به صورت پیش3مرجع در بند ) (1)
 3315و  3311تا  3313 هایها )بخششرکت فرض روزانه، معانی یکسانی در قانونپیش

 ( دارند. 1117ها قانون شرکت

 بودن یک شرکت CIOجرم اعالم  .122
 که شرکت نباشد، جرم است. بودن یک شرکت در صورتی CIOبرای تمامی افراد اعالم  (3)

( قرار گیرد، اثبات اینکه شخص به دالیل معقول باور 3که شخص تحت جرم بند ) زمانی (1)
 م است.بوده، جر CIOدارد که شرکت، 

 در مقیاس استاندارد است. 1( مسئول محکومیت سطح 3شخص متهم تحت بند ) (1)
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 1فصل 
 اختیارات، ظرفیت و رویکردها

 CIOاختیارات  .126
کاری که جهت پیشبرد اهداف  تواند هرمی CIOمشروط به تمامی موارد قانون اساسی،  (3)

 محاسبه شده یا منجر به آن شود را انجام دهد. 

توانند تمامی اختیارت خود بوده و می CIOی امور مسئول اداره CIOی متولیان خیریه (1)
 را بدین منظور به کار گیرند.

 الزامات قانونی .127
بایستی از اموال خود جهت پیشبرد اهداف خود و مطابق با قانون اساسی بهره  CIOیک  (3)

 گیرد.

ای آن هستند، های است که اعضای آن مسئول مشارکت در داراییبه گونه CIOچنانچه  (1)
و اعضای آن را برای زمانی  CIOکه دچار انحالل شود، قانون اساسی آن،  در صورتی

 کند، شامل این موارد:برابر با مفادی که در یک قرارداد گنجانده شد، به هم مرتبط می

 اند، وو هرکدام از اعضای آن یک طرف آن بوده CIO)الف( برای قراردادی که 
و اعضای آن جهت  CIOی تعهداتی بر روی بخشی از )ب( این دربردارنده

 ی تمام مفاد قانون اساسی.مشاهده
تحت قانون اساسی، بدهی شخص به  CIO( پول قابل پرداخت توسط یک شخص به 1)

CIO .است و ماهیت بدهی عادی قراردادی را دارد 
 اشخاص ثالث .128

فاقد  CIOبر این اساس که  CIOگرفته توسط  (، اعتبار اقدام انجام1مشروط به بند ) (3)
 ظرفیت قانونی است، نبایستی زیر سؤال برود.

 CIOدر اقدام جهت مرتبط ساختن  CIOی (، قدرت متولیان خیریه1مشروط به بند ) (1)
)یا صدور مجوز برای شخص دیگری جهت انجام آن( بر این اساس که هیچ محدودیت 

 یر سؤال برود.ها وجود ندارد، نبایستی ز قانونی برای اختیارات آن
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شوند که توجه کاملی به پول و ارزش ( تنها به نفع شخصی اعمال می1( و )3بندهای ) (1)
 پول در ارتباط با اقدام مورد بحث داشته باشد، و از موارد زیر آگاهی ندارد:

 است، یا CIO(: این اقدام فراتر از ظرفیت قانونی 3)الف( در مورد بند )
 دام فراتر از اختیارات قانونی متولیان خیریه است،(، این اق1)ب( در مورد بند )
 CIOشود که شخص نسبت به ( تنها در صورتی اعمال می1و )به عالوه( بند )

گونه باشد، مگر آنکه  شود که شخص همینحسن نیت داشته باشد )در اینجا فرض می
 خالفش ثابت شود(.

 نیست: وجوهای زیر محدود به پرس CIOطرف قرارداد یک معامله با  (1)

 است یا خیر، یا CIO)الف( اینکه در چارچوب ظرفیت قانونی 
)ب( آیا هرگونه محدودیت قانونی در رابطه با اختیارات امنای خیریه جهت ارتباط 

 با افراد مجاز جهت انجام آن وجود دارد. CIOدادن 
 قیقت ...ها باشد، این ح( چنانچه یک خیریه مدعی انتقال یا اعطای منفعتی برای دارایی5)

 )الف( که چنین اقدامی فراتر از ظرفیت قانونی آن است، یا
 )ب( متولیان خیریه در ارتباط با اقدام از اختیارات قانونی خود فراتر رفته باشند، ...

به آن برای  مزبورگذارد که متعاقباً در اموال یا هرگونه منفعت بر عنوان شخصی اثری نمی
 کند. جستجو می CIOه هرگونه شرایط اثرگذار بر اعتبار اقدامات توجه کامل بدون توجه واقعی  ب

ی اثبات اینکه یک شخصی اطالع دارد (، وظیفه1( تا )3(در هرگونه روند برخاسته از بند )7)
 که این اقدام ...

 است، یا CIO)الف( فراتر از ظرفیت قانونی 
 )ب( فراتر از اختیارات قانونی متولیان آن خیریه است، 

 ی شخصی است به آن متهم شده است.عهدهبر 
 ... 139(در این بخش و بخش 9)

، فقدان ظرفیت به دلیل CIO)الف( مراجع رسیدگی به عدم ظرفیت قانونی برای 
-های قانونی بر اختیارات آن تحت قانون اساسی آن است، شامل محدودیتمحدودیت

ی از توافقی مابین در یک نشست عمومی یا ناش CIOی های ناشی از یک قطعنامه
 شوند.اساس آن مطالعه می ، و مراجع مرتبط با اختیارات قانونی که برCIOاعضای 
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 128های بخش محدودیت .129
مانع از اجرای دادرسی برای یک شخص جهت جلوگیری از  132هیچ چیز در بخش  (3)

 شود:انجام اقدامی که شامل موارد زیر باشد، نمی

 ، یاCIOی )الف( فراتر از ظرفیت قانون
 باشد. CIO)ب( فراتر از اختیارات قانونی متولیان 

توان در ارتباط با اقدامی که قرار است جهت تحقق ( اما هیچ کدام از این روندها را نمی1)
 انجام گیرد، بررسی کرد. CIOیک تعهد قانونی ناشی از اقدام قبلی 

 دارد.می( کمیسیون را از اعمال هرگونه اختیاراتی باز ن1( بند )1)
)یا  CIOی ( بر هرگونه خسارت وارده توسط متولیان خیریه1)132( هیچ چیز در بخش 1)

 گذارد.ها اثر نمی ها( در اثر اقدامات فراسوی اختیارات قانونی آن هر کدام از آن

شان در قبال اقدام در را از وظیفه CIOی متصدیان خیریه 132( هیچ چیز در بخش 5)
-شان، معاف نمیو مطابق با هرگونه محدودیت قانونی در اختیارات CIOی چارچوب قانون اساس

 کند.
 CIOی اعضای وظیفه .111

ای اعمال باشند به گونهبایستی اختیاراتی را که اعضا در آن ظرفیت دارا می CIOهر عضو 
 باشد. CIOنماید که تصمیمات اعضا با حسن نیت با بیشترین احتمال در راستای تحقق اهداف 

 وظایف متولیان خیریه .112
-بایستی اختیارات خود را اعمال نموده و اقدامات را به گونه CIOتمامی متولیان خیریه  (3)

ها با حسن  ای باشد که تصمیمات آنای انجام دهند که ظرفیت قانونی داشته و به شیوه
 باشد. CIOنیت با بیشترین احتمال در راستای تحقق اهداف 

بایستی در انجام وظایف در ظرفیت قانونی خود، به قدری  CIO تمامی متولیان خیریه (1)
 محتاط و ماهر باشند که در آن شرایط توجه خاصی به موارد زیر داشته باشند:

کنند )الف( به هرگونه تجربه و دانش خاصی که متولیان خیریه دارند و یا ادعا می
 که دارند، و
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کار یا تخصصی چنین عمل و ی کسب)ب( چنانچه متولیان خیریه در یک دوره
-توان آن را از شخصی که در دورهکنند، بایستی به هرگونه تجربه و دانش خاصی که می

 وکار یا تخصص انتظار داشت، توجه داشت. ی زمانی آن نوع کسب
اما این مشروط به هرگونه مفاد قانون اساسی است که به موجب مقررات ایجادشده 

 (  مجاز باشد.1تحت بند )
 ( ..1این امکان را بدهد که وظایف بند ) CIOتواند به قانون اساسی می CIOت مقررا (1)

 شوند، یا)الف( اعمال نمی
 شوند.که در قانون اساسی مشخص نشده، اعمال نمی )ب( تا آنجا

ها که  ها در رابطه با میزان آنتواند مواردی برای محدودیت( می1( مقررات تحت بند )1)
 ( به اجرا درآورد، تعیین کند.1ای را در بند )وظیفه تواندقانون اساسی می

 ها و مزایای شخصیپرداخت .111
ها ورود پیدا کرده، منفعت شخصی  به آن CIOاز معامالتی که  CIOی امنای یک خیریه (3)

که پیش از ورود به معامله، امنا هیچ نفع مادی را که در آن  برند، البته در صورتینمی
 به صورت سهامی دارد، فاش نکرده باشند. دارند و هر شخص دیگر

-حق منفعت شخصی از هرگونه معامله CIOی ( به متصدیان خیریه3هیچ چیز در بند ) (1)
 دهد.به آن ورود پیدا کرده باشد را نمی CIOای که 

 .... CIOی یک متولی خیریه (1)

 )الف( حق بازپرداخت، یا
 د:برای موزد زیر را دار CIOهای )ب( پرداخت از بودجه

 مخارجی را که توسط متولی خیریه در عملکرد آن خیریه است، به درستی تحمیل شده باشند.
 ها CIOمقررات مرتبط با رویکرد  .113

 ها ایجاد نماید. CIOتواند مفادی در رابطه با رویکرد می CIOمقررات  (3)

 مشروط به ... (1)

 )الف( هرکدام از این مقررات،
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ه توسط و یا به موجب این قانون یا هر شد)ب( هرگونه الزامات دیگر اعمال
 ی دیگر، ومصوبه

 ، CIOچیزی در قانون اساسی  )ج( هر

 تواند رویکرد را تنظیم نماید.می CIOیک 

ی مفادی برای برگزاری نشست عمومی اعضا، و بایستی دربردارنده CIOاما رویکرد  (1)
-ط با چنین نشستتواند به طور خاص مفادی در ارتبا( می3مقررات مربوطه در بند )

 هایی پدید آورد.

 3فصل 
 اصالح قانون اساسی

 اصالح قانون اساسی و رویکرد .114
(3) CIO تواند با عزم اعضا، قانون اساسی خود را اصالح نماید.می 

 چنین عزمی بایستی توسط یکی از موارد زیر تأیید شود: (1)

ها  از آن CIOدرصدی کسانی که در یک نشست عمومی  95)الف( با اکثریت 
گیری شده است )به صورت نیابتی یا از طریق پست، چنانچه به این شیوه مجاز رأی

 باشد(، یا 
 صورت در یک نشست عمومی. ، در غیر اینCIO)ب( به اتفاق آرای اعضای 

 ( تاریخ تأیید چنین عزمی ...1)
 )الف( تاریخ نشست عمومی است که در آن به تصویب رسیده است، یا

ی غیر از نشست عمومی تصویب شده، در تاریخی که مفاد قانون ا)ب( اگر به شیوه
دانند آن را مصوب می 111یا مفاد مرتبط با مقررات ایجادشده تحت بخش  CIOاساسی 

تواند پیش از زمانی باشد که در آن آخرین عضو با آن موافقت کرده )اما این تاریخ نمی
 است(.
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 اصالح قانون اساسی و وضعیت خیریه .112
از  CIOهایی که منجر به توقف جهت اصالح قانون اساسی آن به شیوه CIOت یک قدر

 شود، قابل اجرا نیست.خیریه بودن می
 اصالح قانون اساسی و رضایت کمیسیون .116

ی یک اصالحیه است که هر جایگزین (، این عزم دربردارنده5)119مشروط به بخش  (3)
جاد خواهد کرد مگر آنکه رضایت کتبی قبلی ای را به قدری که کارآمد باشد ایشدهتنظیم

 کمیسیون جهت انجام آن اصالحیه کسب شده باشد.

 شده هستند:های تنظیمها جایگزین این (1)

 ،CIO)الف( هرگونه جایگزین اهداف 
در ارتباط با  CIO)ب( هرگونه جایگزین برای هریک از مفاد قانون اساسی 

 ودر صورت انحالل آن،  CIOاستفاده از اموال 
در جایی که این تغییرات مجوزی برای  CIO)ج( هرگونه تغییر مفاد قانون اساسی 

یا اشخاص مرتبط  CIOمندی که قرار است توسط امنای خیریه یا اعضای هرگونه بهره
 ها فراهم شود. با آن

)معنای شخص مرتبط( برای اهداف این بخش  119)معنای سود( و  112های ( بخش1)
 شود.اعمال می

 ثبت و به اجرا گذاشتن اصالحات .117
یک کپی از طرح حاوی اصالحیه برای قانون اساسی آن را همراه با موارد  CIOبایستی  (3)

 زیر برای کمیسیون ارسال نماید:

 شده، و)الف( یک کپی از قانون اساسی اصالح
 کند،)ب( سایر اسناد و اطالعاتی که کمیسیون درخواست می

-روزه هستند که با تاریخ تصویب طرح شروع می 35 یها در پایان یک دوره این
 ((. 1)111شود )بخش 

 شود. که ثبت نشود به اجرا گذاشته نمی تا زمانی CIOیک اصالحیه برای طرح  (1)

 نبایستی کمیسیون ثبت اصالحیه را در موارد زیر قبول کند: (1)
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ی هیچ قدرتی در ایجاد آن نداشته باشد )برا CIO)الف( اگر در نظر کمیسیون، 
دیگر خیریه نخواهد  CIOنمونه، به این خاطر که اجرایی کردن آن به این معنا باشد که 

یا قانون اساسی آن با الزامات تحمیلی از سوی یا به موجب این  CIOبود، یا اینکه 
 قانون یا هرگونه اصالحیه، همخوانی نخواهد داشت(، یا

واند یک مورد کاربردی را تغییر دهد و کمیسیون بت CIO)ب( این اصالحیه نام 
شده در اصالحیه با نام مشخص CIOرا برای قانون اساسی و ثبت یک  119تحت بخش 

 ( رد کند.1)112بر اساس موارد عنوان شده در بخش 
 تواند ثبت اصالحیه را در موارد زیر نپذیرد:( کمیسیون می1)

 )الف( اصالحیه موجب تغییرات منظم شود، و
 و ( حاصل نشده باشد3)117ر بخش شده د)ب( رضایت عنوان

-( اعمال نمی3)117ای را ثبت نکند، بخش ( اما اگر کمیسیون چنین اصالحیه5)
 شود.

 1فصل 
 تبدیل، ادغام و انتقال

 موارد کاربرد برای تبدیل توسط شرکت خیریه .118
یک خیریه را مطابق با این  CIOو ثبت   CIOتواند تبدیل شدن به شرکت خیریه می (3)

 ه کمیسیون اعمال نماید.بخش ب

 تواند توسط موارد زیر ایجاد شود:ای نمیاما چنین مورد استفاده (1)

)الف( شرکتی که دارای سهم سرمایه است، در صورتی که هرگونه سهمی به طور 
 کامل پرداخت نشده باشد، یا

 ی معاف.)ب( یک خیریه
 ( بایستی شرکت موارد زیر را برای کمیسیون فراهم آورد:1)

 شود، تبدیل می CIOف( یک کپی از طرح شرکتی که به )ال
 ، CIO)ب( یک کپی از قانون اساسی پیشنهادی 
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اتخاذ  CIO)ج( یک کپی از طرح شرکت که در آن قانون اساسی پیشنهادی برای 
 شده باشد، 

 نیاز داشته باشد، و CIO)د( هرگونه اسناد و اطالعاتی که ممکن است مقررات 
ها  و اسنادی که ممکن است کمیسیون برای اهداف خود بدان )ه( هرگونه اطالعات

 نیاز داشته باشد.
 ( )الف( بایستی یکی از موارد زیر باشد:1( طرح ذکرشده در بند )1)

 )الف( یک طرح خاص مربوط به شرکت، یا 
)ب( یک طرح کتبی دارای اتفاق آرا یا امضاشده توسط و یا از جانب تمامی 

 در آن طرح را دارند.اعضای شرکت که حق رأی 
های مؤثر بر قانون اساسی ها و توافق)طرح 1117ها قانون شرکت 1از بخش  1( فصل 5)

 شود.شرکت( به چنین طرحی اعمال نمی
( در موارد مربوط به یک شرکت محدودشده با این تضمین که کاربردی تحت این 7)

شود، قانون ( ایجاد میی مشترک داشته باشد، خواه نداشته باشدبخش )خواه سرمایه
( اعمال شود( موارد زیر را فراهم 2بایستی )مگر اینکه بند ) CIOاساسی پیشنهادی 

 آورد:
 در صورت انحالل، و CIOها برای اعضای )الف( مسئولیت سهیم شدن در دارایی

 گیرند.ها مسئولیت می )ب( از چه مقداری به باال آن
های شرکت ها را مسئول سهیم شدن در دارایی ه آن( آن مقدار بایستی کمتر از مبلغی ک9)

 کرد، کمتر نباشد.در صورت انحالل می
های آن در ( اگر مبلغی که هر کدام از اعضای شرکت را مسئول سهیم شدن در دارایی2)

 پوند یا کمتر باشد: 31کند هنگام انحالل می
 شود، وایجاد می CIO)الف( تضمینی بر روی تبدیل شرکت به 

 شوند.( اعمال نمی9( ئ )7الزامات بند ) )ب(
 شدهموارد استفاده برای تبدیل توسط انجمن ثبت .119

و ثبت  CIOتواند تبدیل شدن به یک شده باشد میای که یک انجمن ثبتخیریه (3)
CIO .به خیریه را مطابق با این بخش، به کمیسیون پیشنهاد دهد 
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های سود و ها و انجمنحادیهشده دارای همان معنی در قانون اتانجمن ثبت
 است. 3975تعاونی 

 تواند توسط موارد زیر انجام گیرد:اما این مورد استفاده نمی (1)

که هر کدام  )الف( یک انجمن ثبتی که دارای سهم مشترک است، در صورتی
 از سهامی به طور کامل پرداخت نشده  باشد، یا 

 ی معاف.)ب( یک خیریه
 موارد زیر را برای کمیسیون فراهم آورد:شده بایستی ( انجمن ثبت1)

 شود، تبدیل می CIOشده که به )الف( یک کپی از طرح انجمن ثبت
 ، CIO)ب( یک کپی از قانون اساسی پیشنهادی 

شده که در آن قانون اساسی پیشنهادی برای )ج( یک کپی از طرح انجمن ثبت
CIO  ،اتخاذ شده باشد 

 نیاز داشته باشد، و CIOممکن است مقررات  )د( هرگونه اسناد و اطالعاتی که
ها  )ه( هرگونه اطالعات و اسنادی که ممکن است کمیسیون برای اهداف خود بدان

 نیاز داشته باشد.
 ( )الف( بایستی یکی از موارد زیر باشد:1( طرح ذکرشده در بند )1)

 شده ، یا )الف( یک طرح خاص مربوط به انجمن ثبت
ی اتفاق آرا یا امضاشده توسط و یا از جانب تمامی )ب( یک طرح کتبی دارا

 شده که حق رأی در آن طرح را دارند.اعضای انجمن ثبت
های سود ها و انجمن(، طرح خاص دارای همان معنی در قانون اتحادیه1( در بند )5)

 است. ( آمده1)51که در بخش  3975و تعاونی 
 ناسب و دیگرانی ثبت م کننده کمیسیونی برای مشاوره جهت .131

 ها اطالع دهد: بایستی کمیسیون برای تبدیل، به این (3)

 ی مناسب، وکننده)الف( ثبت
ها را  )ب( افراد دیگری )در صورت وجود( که کمیسیون در مورد خاصی آن

 داند،مناسب می
 ها در این رابطه مشورت کند. و بایستی با آن
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 مناسب یعنی...ی کننده، ثبت111تا  113های ( و بخش3در بند ) (1)

 های خیریه؛کننده)الف( در رابطه با موارد استفاده توسط شرکت خیریه: ثبت
 شده: مسئولین خدمات مالی.توسط انجمن ثبت )ب( در رابطه با موارد استفاده

یعنی موارد استفاده  "موارد استفاده برای تبدیل"، 111تا  113های ( در این بخش و بخش1)
 .119 تا 112بر اساس بخش 

 ها بایستی و ممکن است پذیرفته نشوند مواردی که در آن 132
 کمیسیون بایستی موارد استفاده برای تبدیل را در موارد زیر رد کند: (3)

 را در زمان ثبت، برآورده نسازد، CIO)الف( چنانچه خیریه بودن 
با یک یا چند مورد از مقررات ایجاد شده  CIO)ب( قانون اساسی پیشنهادی 

ها( و هرگونه مقررات تحت آن بخش  CIO)قانون اساسی  117خش تحت ب
 همخوانی نداشته باشد، یا 

گرفته توسط یک شرکت محدود به  )ج( در موارد استفاده برای تبدیل انجام
( 9( و )7)112با الزامات بخش  CIOاین تضمین که قانون اساسی پیشنهادی 

 کند.مطابقت نمی
 اده برای تبدیل را در شرایط زیر رد کند:تواند موارد استفکمیسیون می (1)

 .... CIO)الف( نام پیشنهادی برای 
(i) مشابه، یا 

(ii) ... به نظر کمیسیون بیش از اندازه شبیه 

 ی دیگر باشد )خواه ثبت شده باشد خواه نشده باشد(، نام یک خیریه
( 1)11های )ب( تا )ه( بخش )ب( کمیسیون با ارجاع به هرکدام از پاراگراف

)پاراگراف  CIOدرخواست تغییر نام خیریه( در ارتباط با نام پیشنهادی )قدرت 
هایی است که بایستی انجام و فعالیت CIO)ب( مرجعی برای اهداف پیشنهادی 

 گیرد( به این نتیجه برسد، یا
( با 3)111شده از تحت بخش )ج( با در نظر گرفتن هرگونه تضمین دریافت

گیرد )با توجه به مقررات ین را در نظر میها مشورت شده است، کمیسیون ا آن
 (( که اعطای آن مورد استفاده، مناسب نخواهد بود.1تحت بند )
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تواند مفادی را برای شرایطی ایجاد نماید که در آن مجوز یک مورد می CIO( مقررات 1)
 استفاده برای تبدیل، مناسب نباشد.

ی مناسب را کنندها نپذیرد، بایستی ثبت( چنانچه کمیسیون یک مورد استفاده برای تبدیل ر1)
 مطلع نماید.

 ثبت موقت و نهایی یک شرکت تبدیل یافته 131
 اگر کمیسیون یک مورد استفاده برای تبدیل را اعطا نماید، بایستی .... (3)

 ها، ثبت کند، و ی مرتبط با ثبت خیریهرا برای آن مورد استفاده CIO)الف( 
 ی مناسب ارسال نمایدکنندهرای ثبت)ب( یک کپی از موارد زیر را ب

(iهر طرح مرتبط با شرکت تبدیل یافته یا انجمن ثبت )شده، و 
(ii مدخلی در ثبت در ارتباط با )CIO. 

 یعنی... "های مرتبططرح"()ب(، 3در بند ) (1)

شده در بخش  های اشاره)الف( در موارد یک شرکت تبدیل یافته، طرح
 ()الف( و )ج(.1)112

شده در بخش  های اشارهارد یک انجمن تبدیل یافته، طرح)ب( در مو
 ()الف( و )ج(.1)119

ی مناسب ثبت شرکت یا کنندهبه صورت موقتی است البته تا هنگامی که ثبت CIO( ثبت 1)
 ()ب( لغو کند.1انجمن مطابق با بند )

 ی مناسب ...کننده( بایستی ثبت1)
 ا ثبت کند، و()ب( ر3)الف( اسناد ارسال شده تحت بند )

 ی ثبت را لغو کند،ها در ادارهها، یا انجمن)ب( ثبت شرکت در سازمان ثبت شرکت
 و بایستی به کمیسیون اطالع  دهد که این اقدام انجام گرفته است.

 ها باشد: (مدخل مربوط به ثبت خیریه در اداره ثبت بایستی شامل این5)
 تشکیل شده است، CIOان دهد خیریه به عنو)الف( یادداشتی که نشان می

 تشکیل شده است، و CIO)ب( تاریخی که در آن 
 تبدیل شده است. CIO)ج( یادداشتی از نام شرکت یا انجمنی که به 



کشور بریتانیا 392  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

()الف( و )ب( بایستی تنها زمانی در آن ذکر شوند که 5( اما موارد گفته شده در بندهای )7)
 ( مطلع نموده باشد.1) ی مناسب کمیسیون را مطابق با الزامات بندکنندهثبت

 ارسال شود.  CIO( یک کپی از مدخلی در برگه ثبت که بایستی به دفتر رسمی 9)
 تأثیر نهایی شدن ثبت .133

شود، تبدیل می CIOشده، شرکت با انجمن به به محض لغو ثبت شرکت یا انجمن ثبت (3)
 یعنی یک شرکت سهامی ...

ی قانون اساسی ارد استفاده)الف( که قانون اساسی آن، چیزی است که در مو
 پیشنهاد شده است، و

 )ب( نام آن همانی است که در قانون اساسی مشخص شده است، و
ی تبدیل ی آن همان اعضایی هستند که درست پیش از لحظه)ج( اعضای اولیه

 اند. شرکت، عضو آن بوده
 .ی مشترک باشد ..شوند دارای سرمایه( چنانچه شرکت یا انجمن تبدیل 1)

 شوند، وها به موجب این بند لغو می)الف( پس از تبدیل شرکت یا انجمن، تمامی سهم
کدام از دارندگان پیشین سهام لغو شده هیچ حقی در این رابطه پس از لغو آن  )ب( هیچ

 ندارند.
گیرد، اثر گونه حقی که در رابطه با یک سهم پیش از لغو آن تعلق می ( از هیچ1( بند )1)

 .پذیردنمی
به طور خاص تأثیری بر مسئولیتی که شرکت یا انجمن  CIO( تبدیل شرکت یا انجمن به 1)

 گذارد. به موجب خیریه بودن آن دارد، نمی
 المنفعهتبدیل شرکت عام 134

 مفادی برای موارد زیر داشته باشد: CIOبایستی مقررات  (3)

 ، و CIOالمنفعه به )لف( تبدیل شرکت عام
 ن خیریه.به عنوا CIO)ب( ثبت 

تواند به طور خاص یا با اصالحات مشخص شده در مقررات یا موارد ( این مقررات می1)
 زیر اعمال شوند:
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ها و )حسابرسی، بازرسی 1111ها قانون شرکت 55تا  51های )الف( بخش
 ها(، یا شرکت

 .111تا  112های )ب( بخش
 ها CIOادغام 

 ها CIOموارد استفاده برای ادغام  .132
توانند مطابق موارد این بخش، ادغام شدن های قدیمی( می CIO) CIOیا چند  دو (3)

جدید مشارکت  CIOخود را به کمیسیون اعالم نمایند و به عنوان یک خیریه یا 
 نمایند و ثبت شوند.

 های قدیمی این موارد را برای کمیسیون فراهم آورند: CIOبایستی  (1)

 جدید،  CIOرای )الف( یک کپی از قانون اساسی پیشنهادی ب
نیاز داشته  CIO)ب( هرگونه اسناد و اطالعاتی که ممکن است مقررات 

 باشد، و
)ج( هرگونه اطالعات و اسنادی که ممکن است کمیسیون برای اهداف خود 

 ها نیاز داشته باشد. بدان
های قدیمی موارد  CIO(، بایستی 1( افزون بر اسناد و اطالعات گفته شده در بند )1)

 نیز برای کمیسیون فراهم نمایند: زیر را
قدیمی در آن، ادغام پیشنهادی را  CIO)الف( یک کپی از طرحی که هر 

 تأیید نموده باشد، و
های قدیمی که در آن، قانون اساسی  CIO)ب( یک کپی از طرح هر کدام از 

 جدید را پذیرفته باشد. CIOپیشنهادی 
 سط موارد زیر پذیرفته شده باشد:( بایستی تو1شده در بند )های اشاره( طرح1)

 CIOدهندگان در یک نشست عمومی درصدی رأی 95)الف( توسط اکثریت 
دهند، البته اگر این شیوه هایی که یه صورت وکالتی یا از طریق پست رأی می )شامل آن

 مجاز باشد(، یا
 ، البته اگر نشست عمومی تشکیل نشود.CIO)ب( به اتفاق آرای اعضای 

 تصویب چنین طرحی ... ( تاریخ5)
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 )الف( تاریخی است که در نشست عمومی تصویب شده باشد، یا
)ب( چنانچه به طریقی غیر از نشست عمومی تصویب شده باشد، تاریخی که در 

، آن را تصویب شده  111یا مقررات ایجاد شده تحت بخش  CIOآن مفاد قانون اساسی 
مانی باشد که آخرین عضو با آن موافقت کرده تواند زودتر از زبدانند )اما آن تاریخ نمی

 باشد(.
 اطالعیه درخواست برای ادغام .136

 قدیمی باید... CIOهر  (3)

امنای  ها( که در نظر هیئتشیوه) یا)الف( دادن اطالعیه ادغام پیشنهادی به شیوه
زیاد موردتوجه کسانی است که با ادغام  احتمال موسسه خیریه آن ساخته خواهد شد به

 و گیرندتأثیر قرار می تحت
 )ب( یک کپی از اطالعیه به کمیسیون بفرستد.

شده با ضمانت مکتوب  شود با ادغام ارائهکسانی که فرض می این اطالعیه باید از همه (1)
شده در  شده توسط کمیسیون و مشخص برای کمیسیون در مدتی کمتر  از تاریخ تعیین
 کند. اطالعیه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت2 دعوت 

 تواند رد شودمواردی که در آن درخواست باید یا می .137

 کمیسیون باید درخواست برای ادغام را رد کند اگر... (3)

جدید یک موسسه خیریه شود تا زمانی که آن  CIO)الف( آن راضی نیست که 
 ثبت خواهد شد، یا

و  117جدید با یک یا بیشتر الزامات بخش  CIO یشنهادیپ)ب( قانون اساسی 
 شده تحت این بخش منطبق نیست. هرگونه مقررات ساخته

(، کمیسیون باید درخواست 3بند )عالوه بر نیاز به رد آن به یکی از دالیل ذکرشده در  (1)
درستی  جدید  به CIOشود که خطر جدی وجود دارد که ادغام را رد کند اگر فرض می

 قادر به دنبال کردن آن اهداف نیست.

 خواست ادغام را رد کند اگر...کمیسیون ممکن است در (1)

 جدید... CIO)الف( نام پیشنهادی 
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    (iهمان ) است، یا 
    (ii،به عقیده کمیسیون خیلی شبیه است ) 
 شده باشد یا نه( خواه ثبت)نام هر موسسه خیریه دیگر    

ب( تا )و( بخش بند ))ب( کمیسیون بر این باور است که  ارجاع به هر 
ید جد CIOارتباط با نام پیشنهادی  ( درای تغییر نام  موسسه خیریهقدرت نیاز بر)11(1)

جدید و برای  CIOعنوان مرجع برای اهداف ارائه پیشنهادی  ب( بهبند )خواندن )است 
 های پیشنهادی که آن باید به دوش بکشد(فعالیت

ون تواند درخواست ادغام را رد کند اگر آن  راضی نشود که مفاد در قانکمیسیون می  (1)
 (...5بند )جدید در مورد مسائل ذکرشده در  CIOاساسی 

 )الف( همان است، یا
طور که در مورد مسائل در قانون اساسی  توجهی همان است، همان طور قابل )ب( به

  کند.صدق می CIOهر 
 اند ازمسائل عبارت (5)

 ،CIO)الف( اهداف 
 و در انحالل آن CIO)ب( استفاده از دارایی 

ها نیا افراد مرتبط با آ CIOامنای موسسه خیریه یا اعضای  هیئت)ج( مجوز توسط 
 برای به دست آوردن هرگونه سود.

( برای اهداف این بخش "مرتبط فرد " ی)معن119( و "سود " ی)معن112های بخش  (7)
 شود.اعمال می

به معنی یک درخواست  "ادغام درخواست  "، 119و  112های در این بخش و  بخش (9)
 است. 115تحت بخش 

 شده ادغام CIOثبت  .138

جدیدی در دفتر ثبت  CIOاگر کمیسیون یک درخواست برای ادغام اعطا کند، آن باید  (3)
 موسسه خیریه ثبت کند.
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جدید باید  CIOعنوان  شده به نام در دفتر ثبت موسسه خیریه تشکیل ثبت مربوط به ثبت (1)
 شامل...

 ،است شده تشکیل CIOعنوان یک  )الف( یک تبصره که آن به
 و  )ب( تاریخ ثبت موسسه خیریه

شده  قدیمی تشکیل CIOبه پیروی از  ادغام و نام هردو  CIO)ب( یک تبصره که 
 است.

جدید ارسال  CIOیک کپی از ثبت در دفتر ثبت باید به موسسه خیریه در دفتر اصلی   (1)
 شود. 

 اثرات ثبت  .139

 سهامی...  موجب ثبت شرکت جدید آن به CIOپس از ثبت  (3)

 شود که در  کاربرد  برای ادغام مطرح است،)الف( به قانون اساسی  تبدیل می
 و شده است )ب( که نامش در قانون اساسی مشخص

قدیمی هستند که بالفاصله قبل   یها CIO)ج( که اعضای نخستین  آن اعضای 
CIO شده بودند. ید ثبتجد 

 جدید... CIOپس از ثبت  (1)

موجب این  های قدیمی به CIOهای هر یک از ولیت)الف( تمام دارایی، حقوق و مسئ
 و  ید مناسب استجد CIOهای و مسئولیت حقوق بند دارایی،

 شودقدیمی حل می CIOاز )ب( هر یک 

 هر هدیه که... (3)

 و شودی قدیمی ارائه میها CIOعنوان یک هدیه به یکی از  )الف( به

عنوان یک هدیه  شود بهمیجدید ترتیب اثر داده  CIOثبت )ب( در یا پس از تاریخ 
CIO شود.ترتیب اثر داده می جدید 
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 یگرد CIOبه  CIOانتقال مسئولیت 

 دیگر CIOبه  CIO یتمسئولهایی در مورد انتقال طرح .141

 CIOهای آن باید به تواند مقرر کند که همه دارایی، حقوق و مسئولیتمی CIOیک  (3)
 شده در طرح  منتقل شود. دیگر مشخص

چنین طرحی را تصویب کرده است، آن باید به کمیسیون موارد زیر  CIO یکازآنجاکه  (1)
 را ارسال کند.

 و )الف( یک کپی از طرح
 برای انتقال به آن. CIO)ب( یک کپی از طرح انتقال مسئولیت 

 ( باید به تصویب برسند...1( و )3) های مذکور دربندهایطرح  (1)

)ازجمله  CIOجلسه عمومی درصد اکثریت کسانی  که در یک  95)الف( توسط 
ی دادن به این روش مجاز رأاند، اگر ی دادهرأکسانی که توسط وکیل یا از طریق پست 

 اند، یا  ی دادهرأباشد( 
 ، در غیر این صورت در یک نشست عمومی. CIOاتفاق آرا توسط اعضای  )ب( به

 تاریخ تصویب چنین طرحی... (1)

 تصویب رسید، یا ی عمومی  است در آن به )الف( تاریخ جلسه
)ب( اگر آن به تصویب برسد در غیر این صورت در یک نشست عمومی، تاریخی 

ها آن  رفتار 111یا در مقررات ایجادشده تحت بند  CIO یاساسکه در آن مفاد در قانون 
اما این تاریخ ممکن است  زودتر از آنی نشود که آخرین عضو است )به تصویب رسیده 

 ست(. با آن موافقت کرده ا
 شود. تا زمانی که توسط کمیسیون تائید نشود، اعمال نمی CIO دهنده در این طرح انتقال (5)

 دیگر CIOبه  CIO یتمسئولاطالعیه تحویل  .142

 ، کمیسیون...111(1پس از دریافت کپی طرح ارجاعی در بخش ) (3)

را برای دادن اطالع عمومی طرح خود  CIOدهند تواند انتقال می )الف(
 و شده است مدیریت کند که در یک جهت مشخص نحوی به
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گونه تضمینی برای آن توسط افراد برای  آن چنین جهتی را بدهد، باید هیچ ( اگر)ب
ها برای آن در که این تضمین در نظر گرفته نشود CIO دهنده مند شدن به انتقالعالقه

 CIO دهدهن روز از شروع زمان  تاریخ اطالعیه عمومی که توسط انتقال 12مدت 
 شده، ایجادشده است.  داده

 تواند یا باید تائیدیه طرح را رد کنندمواردی که می .141

را رد کند اگر آن در نظر گرفته شود که  CIO یدهنده کمیسیون باید تائیدیه طرح انتقال (3)
دهنده  درستی قادر به دنبال کردن انتقال به CIOدهنده  خطر جدی وجود دارد که انتقال

CIO بود. خواهد 

تواند تائیدیه طرح را رد کند اگر آن مجاب نشود که این مفاد در قانون کمیسیون می (1)
 (...1در مورد مسائل ذکرشده در بند ) CIOی دهنده اساسی انتقال

 )الف( همان است، یا
عنوان این مفاد در مورد مسائل در قانون اساسی  توجهی همان به طور قابل )ب(  به

 تاس CIO دهنده انتقال
 اند ازمسائل عبارت (1)

 ،CIOاهداف )الف( 
 و در انحالل آن CIO ییدارا)ب( استفاده از 

یا افراد  CIO یاعضاامنا یا  آمده توسط هیئت دست )ج( مجوز برای هرگونه سود به
 هامرتبط با آن

( برای اهداف این بخش "مرتبط فرد  " ی)معن119( و "سود " ی)معن112های بخش (1)
 شود.اعمال می

 تائیدیه طرح .143

در دوره مربوطه را که برای تائید یا امتناع از تائید  CIO دهنده چنانچه کمیسیون انتقال (3)
صورت تائید شده توسط کمیسیون  اعالم  نکند، طرح به  است CIOی دهنده طرح انتقال

 شود.در روز  پس از پایان آن دوره تلقی می

 ست...بدین معنی ا "مربوطه دوره  "(،1بند )منوط به  (1)
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را برای دادن اطالعیه  113بخش تحت  CIO دهنده )الف( اگر کمیسیون انتقال
شده  ماه از شروع با تاریخ زمانی که اطالع داده 7عمومی آن طرح مدیریت کند، به مدت 

 است، یا
ماه از شروع با تاریخ زمانی که هر دو کپی  7)ب( در غیر این صورت، به مدت 

 وسط کمیته دریافت شده است.ت 111(1طرح مربوط به بخش )
ب( به ) ()الف( یا1بند )ماهه ذکرشده در  7تواند در هر زمان با دوره کمیسیون می (1)

( را ماه 7کمتر از )یک اطالعیه تمدید دوره مربوطه توسط چنین دوره  CIO دهنده انتقال
 شده است. طور که در اطالعیه مشخص بدهد همان

 ل کمیسیون برای گسترش را تنظیم کند.( باید دالی1بند )یک اطالعیه تحت  (1)

 

 اثرات تائیدیه طرح .144

صورت تائید شده  بهشود )توسط کمیسیون زیر تائید  CIO دهنده چنانچه طرح انتقال (3)
 رفتار کند(...

موجب این بخش  به CIO یدهنده های انتقال)الف( تمام دارایی، حقوق و بدهی
 و شوندمطابق با طرح تبدیل می CIO ی گیرنده های  تحویلبه اموال، حقوق و بدهی

 شده است. حل CIO ی دهنده انتقال)ب( 
 هر هدیه که... (1)

 و شودارائه می CIOی دهنده عنوان یک هدیه به انتقال )الف( به

و یا شود ))ب( در یا پس از تاریخی که در آن طرح تائید شده ترتیب اثر داده می
ترتیب  CIO گیرنده نوان یک هدیه برای تحویلع کند(، بهصورت تائید شده رفتار می به

 شود.اثر داده می
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 فصل

 متمم() یلیتکم 2

 مقررات در مورد تسویه، ورشکستگی و انحالل .142

 تواند مفادی در مورد...می CIOمقررات   (3)

 ،ها CIO یهتسو)الف( 
 ها،ی آن( ورشکستگ)ب

 و هان)ب( انحالل آ
 الل را ارائه دهد.)د( احیا و بازسازی و ثبت  تعقیب انح

 تواند، مفادی ارائه دهد...ویژه می مقررات به  (1)

شامل دارایی خود )از دارایی و حقوق  CIO )الف( در مورد انتقال در انحالل یک
 ( برای متولی رسمی یا دیگر افراد نهاد؛CIOشده بر اساس اعتماد به  و حقوق گرفته

ایه یا اوراق بهادار در اعتماد برای یاز به هر فرد در مالکیت نام هر سهام، سرم( ن)ب
 ها به نام متولی رسمی یا شخص دیگر یا نهاد دائمی هستند؛برای انتقال آن CIO یک

)ج( در مورد سلب مسئولیت عنوان از هر دارایی آن توسط متولی رسمی یا انتقال 
 ، CIO ییدارادیگر 

 ؛CIOدارایی  از)د( در مورد استفاده 
تواند  شخصاً  برای امنای موسسه خیریه می ه در آن هیئتمورد شرایطی ک ( در)و

 های خود مسئول شود؛یا برای بدهی CIOهای یک کمک به دارایی
 آن. انحاللدر  CIO شده یک )ه( در مورد نقض در احیای دوباره هر کار انجام

 تواند...مقررات می (1)

این صورت  هردو بدون تغییر یا با  )الف( هرگونه مصوبه را اعمال کند که در غیر                
 شده در مقررات اعمال نخواهند شد. تغییرات مشخص

شده در مقررات( با استفاده از هرگونه  به روش مشخص) ییرتغنشود، یا  ( اعمال)ب         
 شود.مصوبه که در  غیر این صورت اعمال می
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ر معنای قانون تفسیر در سال شامل یک مفاد تحت فرمان قانون د "مصوبه  "(،1بند ) ( در1)
 است. 3992

 ها CIOمورد برای ارائه بیشتر مفاد در  قدرت .146

 یاجرا، ها CIOثبت تواند مفاد بیشتری در مورد درخواست برای می CIOمقررات  (3)
CIO مند به های عالقهها و انجمن شرکتهای خیریه، ثبت انجمنها، تغییر شرکت
CIO ادغام ها ،CIO رکلی در ارتباط با طو و به هاCIO ارائه دهد، ها 

 ماده( در مورد...) یمفاد طور ویژه، مقررات ممکن است، به (1)

 )الف( اجرای اسناد و مدارک
یا هرگونه رفتار با  CIO ها یا اسناد مربوط به یکالکترونیکی پیام ( ارتباطات)ب

 کمیسیون در ارتباط باکسی،
 وسسه خیریه،امنای م های اعضا و هیئتی ثبت( نگهدار)ج
 (CIO یهابرای مثال یک ثبت از اتهامات داراییها )ی سایر ثبت( نگهدار)د

 تواند...مقررات می (1)

که  )الف( هرگونه مصوبه را اعمال کند که در غیر این صورت اعمال نخواهد شد
 شده در مقررات هستند، هردو بدون تغییر یا با تغییرات مشخص

شده در مقررات( با استفاده از هرگونه  وش مشخصبه ر) ییرتغنشود، یا  ( اعمال)ب
 شود.مصوبه که در غیر این صورت اعمال می

 ... ها CIO عنوان شده به مقررات ممکن است در ارتباط با مؤسسات خیریه تشکیل (1)

 ثبت مؤسسات خیریه( اعمال نشود،)12تا  19)الف(  به هر بخش 
 شده در مقررات تغییر نکند. ها به روش مشخص)ب( با استفاده از هر یک از بخش

شامل یک مفاد تحت فرمان قانون در معنای قانون تفسیر در سال  "مصوبه  "(،1در بند ) (5)
 است. 3992

 "CIOمقررات " یمعن .147

 شده توسط وزیر است. به معنی مقررات ساخته "CIOمقررات  "در این قسمت  (3)
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 "سود " یمعن .148

)مواردی که 111()ج(1و ) 119()ج(5) ،117()ج(1) یهااین بخش برای اهداف بخش (3)
در کمیسیون ممکن است حاضر به رضایت به اصالح قانون اساسی، برای اعطای یک 

 شود.( اعمال مینشوند CIOتعهد درخواست برای ادغام و یا اعالم  طرح انتقال 

به معنی سود مستقیم یا غیرمستقیم از هر نوع است، با این تفاوت که هیچ  "سود " (1)
( را که ممکن است تحت آن بخش مجاز نباشد را 325در معنای بخش ) یافتیدر پاداش

 شود.شامل می

 "فرد مرتبط  "مفهوم  .149

 شود.اعمال می 111()ج(1و ) 119()ج(5) ،117()ج(1های )این بخش برای اهداف بخش  (3)

 در ارتباط هستند. CIOامنای موسسه خیریه یا اعضای یک  اشخاص زیر با هیئت (1)

امنا یا  فرزند، پدر و مادر، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ، برادر یا خواهر هیئت)الف( 
 اعضا؛

 الف( صدق کند؛بند )امنا یا اعضا یا هر فردی که در  )ب( همسر یا شریک قانونی هیئت
امنا یا اعضا یا هر فردی که در  وکار در همکاری با هیئت )ج( هر شخص دارای کسب

 کند.)ب( صدق الف( یابند )
 )د( یک موسسه که...

    (iتوسط هیئت ) ،)ب( یا )ج( صدق ) امنا یا اعضا یا هر فردی که در بند )الف
 کند، یا می

    (ii( توسط دو یا چند فرد که در بند )iصدق می ) کند، زمانی که باهم صورت می-
 گیرند، تحت   کنترل است.

 )و( یک شرکت سهامی که در آن...
    (iهیئت ) کند عضا یا هر فرد مرتبط  که در هر بند )الف( تا )ج( صدق میامنا یا ا

 توجهی هستند، یا دارای منافع قابل
    (ii دو یا چند نفر که در )( بندiصدق می )،ی که باهم در نظر گرفته میزمان کنند-

 توجهی هستند. شوند، دارای منافع قابل
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( توجه و منافع قابل ، نهاد کنترلمنظور فرزند، همسر، شریک قانونی)151تا  151های بخش (1)
 شود.( اعمال می1بند )ی اهداف برا

 تأثیر مقررات مربوط به واگذاری یا انتقال دارایی .121

مثابه  موجب هرگونه مقررات موجود در این قسمت به بدون واگذاری یا انتقال هر دارایی به  
 شود.جر به جریمه میکند یا منیک نقض عهد یا شرط برابر انتقال مالکیت عمل می

 21بخش 
 ی خیریهثبتِ هیئت امنای مؤسسه

 عمومی
 ی خیریهثبتِ هیئت امنای مؤسسه. 122

عنوان یک شرکت سهامی ی خیریه را بهتواند گواهی ثبتِ هیئت امنای مؤسسهکمیسیون می (3)
 -تأمین بودجه کند درصورتی که

(a) یسیون برای این گواهی ، برای کم157ی خیریه، مطابق با بخش هیئت امنای مؤسسه
 شوند، واعمال می

(b) ی خیریه مؤسسه به نفعی خیریه کمیسیون بررسی کند که ثبت هیئت امنای مؤسسه
 باشد.

کند برای درج در هایی است که کمیسیون فکر میشرایط یا دستورالعمل بر اساساین گواهی  (1)
 آن مناسب است.

 -ی خیریهدر صورتی که مؤسسه اما کمیسیون نباید این گواهی را تأمین بودجه کند (1)

(a) است، اما 11رسد کمیسیون ملزم به ثبت مطابق با بخش به نظر می 

(b) .ثبت نشده است 

 -ی این گواهیدر مورد تأمین بودجه (1)

(a) شود، به یک شرکت می ی خیریه با اسمی که در گواهی تعیینهیئت امنای مؤسسه
 شوند، وسهامی تبدیل می

(b) های این هیئت امنا مطابق با هرگونه واگذاری اموال در هرگونه حق و حقوق یا بدهکاری
 شود.های آن نهاد می، تبدیل به حق و حقوق یا بدهکاری151موجب بخش نهاد به
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ی خیریـه  گذارد )بدهکاری هیئت امنای مؤسسهتأثیر نمی 151( بر اجرای بخش bپاراگراف )
 تحت تأثیر ثبت نیست(.

 -أسیس شرکتشان ی خیریه پس از تهیئت امنای مؤسسه (5)

(a) شان شوند، وتوانند مدعی اسم شرکتمی 

(b)  ی نگهداری، مالکیت ها درباره یتمحدوداختیارات یکسانی دارند و در معرض شرایط و
در  ها آنکه  گونه آنی خیریه هستند گذاری اموال در ارتباط با اهداف مؤسسهو در معرض

 معرض بودند، در حالی که ثبت نشدند؛

هیئـت   در برابـر قانونی مربوطه که ممکن است ادامه داشته باشند یا توسط یا  و هرگونه اقدام
ادامـه   شرکتشانبه اسم  ها آن در برابری خیریه آغاز شده باشد، ممکن است توسطِ یا امنای مؤسسه

 یابد یا آغاز شود.
هرگونه ی اقدامات قانونی مربوطه در ارتباط با به معن "اقدامات قانونی مربوطه"( 5در بند )  (7)

 است. 151موجب بخش شده بهواگذاری اموال در نهاد ثبت

 شده نیازی به مهروموم عمومی ندارد.یک نهاد ثبت (9)

 شدهگذاری در نهاد ثبتامالک برای سرمایه .121
شده تمام مستغالت و امالک شخصی، از هر آنچه طبیعت و تصدی، گواهی ثبت در نهاد ثبت (3)

ی ی خیریهسط هر شخص یا اشخاص به امانت برای مؤسسهتو شده ینگهدارکه متعلق به یا 
 کند. گذاری میمربوطه است، سرمایه

(، هر شخص یا اشخاصی 3موجب بند )در مورد واگذاری تمام مستغالت و امالک شخصی به (1)
ی ی خیریهها یا اوراق بهادار به امانت برای مؤسسهکه به اسم یا اسامی هرگونه سهام، صندوق

 شده انتقال دهند.را به اسم نهاد ثبت ها آنه دارند، باید مربوطه سابق

 شوند.( برای اموال واگذارشده به متولی رسمی اعمال نمی1( و )3بندهای ) (1)

 شدهعنوان هدایا برای نهاد ثبتهدایا برای تأثیرگذاری به. 123
و ی مربوطه ی خیریه، هر هدیهموجب این بخش از هیئت امنای مؤسسهپس از ثبت به (3)

 -صورت گرفتهوضعیت اموال 

(a)  ی خیریه، یای خیریه، یا هیئت امنای مؤسسهمؤسسه به نفعبرای یا 

(b)  ی خیریه،برای اهداف مؤسسه صورت ینادر غیر 
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بـرای اهـداف    صـورت  یناشده یا در غیر نهاد ثبت به نفعکه برای یا  گونه آنگذارد، تأثیر می
 مشابه ایجاد شد.

یه، پیشکش یا وضعیت اموال مرتبط است در صورتی که )چه از (، یک هد3برای اهداف بند ) (1)
 -(صورت ینامستغالت یا امالک شخصی و چه ایجادشده توسط اقدام، خواسته یا در غیر 

(a) صورت قانونی انجام شده بود اما درواقع تأثیر نگذاشته است، یاقبل از ثبت به 

(b) صورت قانونی انجام شده است.بعد از ثبت به 
 

 ی خیریه بدون اثرپذیری از ثبتی هیئت امنای مؤسسهبدهکار .124
موجب این بخش تأمین بودجـه شـده اسـت، تمـام هیئـت امنـای       بعد از اینکه گواهی ثبت به

 -ها آنی خیریه، با وجود ثبت مؤسسه
(a)  آورند، وکه آن را به دست می گونه آنهستند  قابل پرداختبرای اموال 

(b)  ،های خودشان و دلیل ها و کوتاهیغفلتمسئول و پاسخگوی اقدامات، رسیدها
 گونه آنی خیریه و اموال آن، به روش مشابه و تا حد مشابه هستند مدیریت مؤسسه

 که هیچ ثبتی تأثیر نگذاشته است.

 نامه و غیرهی خیریه محدودشده توسط شرایط در گواهیهیئت امنای مؤسسه. 122
آور هستند و باید توسط هیِ ثبت الزامشده در هر گواهای درجتمام شرایط و دستورالعمل (3)

 ی خیریه اجرا و رسیدگی شوند.عنوان متولیان مؤسسهی خیریه بههیئت امنای مؤسسه

شود که ی خیریه اعمال می)اجرای دستورات کمیسیون( برای هیئت امنای مؤسسه 117بخش  (1)
یک شخص متهم  که برای گونه آنبرای اجرا یا رسیدگی به هر شرط یا دستورالعمل رد شود 

 که در آن بخش ذکر شده است. گونه آنشود،  به نافرمانی از هر دستورِ کمیسیون اعمال می

 فرآیند درخواست
 های ثبتدرخواست .126

 -موجب این بخش بایدهر درخواست به کمیسیون برای گواهی ثبت به (3)

(a) ی موردنظر باشد، وی خیریهکتبی و امضاشده توسط هیئت امنای مؤسسه 

(b) ه با اسناد یا اطالعاتی باشد که کمیسیون ممکن است برای اهداف درخواست نیاز همرا
 داشته باشد.
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 -کمیسیون ممکن است نیاز داشته باشد به (1)

(a)  درخواست، یا هرگونههر اظهارنامه شامل 

(b) شده بههرگونه سند یا اطالعات عرضه( 3موجب بند()b،) تواند تعیین که به روشی که می
 کند، تأیید شوند.

 شرط باید برآورده شود قبل از اینکه گواهی اعطا شود .271
ی خیریه باید بـه  موجب این بخش گواهی ثبت اعطا شود، هیئت امنای مؤسسهقبل از اینکه به

 صورت ثمربخش رضایت کمیسیون را به دست آورده باشند.
 گواهی قطعی برای انطباق با الزامات ثبت و غیره .128

وجب این بخش مدرکی قطعی است که تمام الزامات مقدماتی برای مگواهی ثبت اعطاشده به (3)
 اند.موجب این بخش مورد پذیرش قرار گرفتهثبت به

 شود که ثبت صورت گرفته است.عنوان تاریخی تلقی میتاریخ ثبت ذکرشده در گواهی به (1)

 کنندی خیریه ثبت میی خیریه که هیئت امنای مؤسسهمدیریت مؤسسه
 ی خیریهای خالی در هیئت امنای مؤسسهپرکردن جاه .129

 موجب این بخش اعطا شود.شود که گواهی ثبت بهاین بخش در جایی اعمال می (3)

ی خیریه باید پر شوند تا آنجا که توسط قانون یا جاهای خالیِ تعدادی از هیئت امنای مؤسسه (1)
 -آور استالزامها در گواهی ی خیریه یا توسط هرگونه قانون یا دستورالعملتوافق مؤسسه

(a) دسترس ی خیریه قابلتوسط ابزارهای قانونی که برای نصب هیئت امنای جدید مؤسسه
 اند در صورتی که هیچ گواهی ثبتی اعطا نشده است، یابوده

(b)  کنند.ها الزام میکه شرایط یا دستورالعمل گونه آن صورت ینادر غیر 

 شده: عمومیاجرای اسناد توسط نهاد ثبت .161
 شده تأثیر دارند.بر اجرای اسناد توسط یک نهاد ثبت 173ش و بخش این بخ (3)

شده مهروموم عمومی دارد، یک سند ممکن است توسط این نهاد در صورتی که یک نهاد ثبت (1)
 با الصاق مهروموم عمومی آن اجرا شود.

-چه مهروموم عمومی داشته باشد چه نداشته باشد، یک سند ممکن است توسط یک نهاد ثبت (1)
 -اجرا شود توسطشده 
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(a) شده )به هر شکلی از کلمات( که ی خیریه و بیانامضای اکثریت هیئت امنای مؤسسه
 توسط این نهاد اجرا شود، یا

(b)  (.3)173موجب بخش شده بهاختیار داده به دنبالاجراشده 

سازد که ی آن را آشکار میشده که چهرهموقع اجراشده توسط یک نهاد ثبتیک سند به (1)
 در نظرعنوان یک عمل یا اشخاصی با انجام تأثیرگذار آن پس از تحویل بهتوسط شخص 

شود، مگر اینکه یک هدف متقابل تأیید شود که پس از اجرای آن شود و فرض میگرفته می
 تحویل داده شود.

شده تلقی شود، در موقع توسط یک نهاد ثبتخریدار یک سند است که اجرای به به نفع (5)
 -امضا شده است توسطصورتی که ادعا کند 

(a) ی مربوطه، یای خیریهاکثریت هیئت امنای مؤسسه 

(b) ی که توسط هیئت امنای آن مؤسسه گونه آنی مربوطه ی خیریههیئت امنای مؤسسه
و در صورتی که این سند  خیریه مجاز هستند که آن را به اسمِ یا از طرفِ این نهاد اجرا کنند،

عنوان یک عمل در خص یا اشخاص با انجام آن بهی آن را آشکار سازد که توسط شچهره
 شود.شده پس از اجرای آن تلقی میدادهعنوان تحویل شود،  بهنظر گرفته می

 -"خریدار"( 5برای اهداف بند ) (7)

(a) ی خریدار با حسن نیت برای عوضِ ارزنده است، وبه معن 

(b)  ،سودی در یر یا هر شخص دیگری است که برای عوض ارزندهگرو گشامل یک مستأجر ،
 اموال کسب کند.

 اعطای اختیار برای اجرای اسناد .162
ی مربوطه در مورد یک نهاد ی خیریه( هیئت امنای مؤسسهb()1)171برای اهداف بخش   (3)

ی خیریه باشند، مشورت با هر یک از دو یا چند شده، ممکن است تابع متولیان مؤسسهثبت
 -ها آننفر 

(a) اختیار عمومی، یا 

(b) کنند مناسب است،ی خیریه فکر می، به روشی که هیئت امنای مؤسسهاختیار محدود 

برای اجرا به اسمِ و از طرفِ اسناد نهاد برای اثرگذاری بر مذاکراتی که در آن ایـن نهـاد یـک    
 حزب است.
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 -(3موجب بند )اختیار به (1)

(a) ی هیئت ی یک جلسهبرای هر سند کافی است، در صورتی که کتباً یا توسط قطعنامه
ی اداری که در اعطای ی مربوطه، باوجود درخواست هر فرمالیتهی خیریهای مؤسسهامن

 اختیار جدا از آن بند موردنیاز است؛

(b) اجرا توسط هر یک ی قابلممکن است اعطا شود، چنانکه برای دادن اختیارات اعطاشده
یا  شده هیدنامی خیریه انجام شود، یا ممکن است منحصر به افراد از هیئت امنای مؤسسه
 هر روش دیگر باشد؛

(c) هرگونه محدودیت و تا زمانی که لغو شود، باوجود هرگونه تغییر در هیئت  بر اساس
عنوان یک اختیار مستمر اعطاشده توسط هیئت امنای ی مربوطه، بهی خیریهامنای مؤسسه

 ی خیریه اثراجرا توسط هیئت امنای مؤسسهی خیریه و قابلی خیریه بر مؤسسهمؤسسه
 دارد.

شده ( برای اجرای یک سند به اسمِ و از طرف یک نهاد ثبت3موجب بند )در هر اختیار که به (1)
وجود دارد، تا زمانی که هدف متقابل آشکار شود، اختیار ضمنی نیز برای این نهاد به اسمِ و از 

شود، در هر موردی که در آن هیئت امنای طرف متولی رسمی یا هر شخص دیگری اجرا می
 ی خیریه بتوانند چنین کاری انجام دهند.سسهمؤ

 اختیارات کمیسیون برای اصالح گواهی یا انحالل نهاد
 ی گواهی ثبتاصالحیه .161

 -تواند گواهی ثبت را اصالح کندکمیسیون می

(a) شده که به آن مربوط است، یادرخواست نهاد ثبت بر اساس 

(b) .یا پیشنهاد خودش 

 -ی کتبیز پیشنهاد خودش، کمیسیون باید توسط اطالعیهقبل از انجام هرگونه اصالحیه ا  (3)

(a) ی خیریه را از پیشنهادات خود مطلع کند، وهیئت امنای مؤسسه 

(b) شده در منظور ایجاد بازنمودها برای آن در زمان تعیینی خیریه را بههیئت امنای مؤسسه
 اطالعیه، دعوت کند.

 عیه باشد.شده نباید کمتر از یک ماه از تاریخ اطالزمان تعیین (1)

 -کمیسیون (1)
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(a) شده را ی خیریه در زمان تعیینباید هرگونه بازنمود ایجادشده توسط هیئت امنای مؤسسه
 بگیرد، و در نظر

(b) ی بعدی( با پیشنهادات خود یا بدون تغییر یا با تغییراتی که تواند )بدون اطالعیهسپس می
 رسند، ادامه دهد.مطلوب به نظر می

 -ثبت را اصالح کند توسطتواند گواهی کمیسیون می (1)

(a) صدور دستورِ تعیین اصالحیه، یا 

(b) .صدور یک گواهی ثبت جدید با درنظر گرفتن اصالحیه 

 شدهانحالل نهاد ثبت. 163
شده را از تاریخی که در تواند از پیشنهاد خودش دستورِ انحالل یک نهاد ثبتکمیسیون می (3)

 -موافقت کندشود صادر کند، در صورتی که کمیسیون دستور تعیین می

(a)  دهد،گونه دارایی ندارد یا کاری انجام نمی یچهکه این نهاد 

(b) ی مربوطه متوقف شده است،ی خیریهکه مؤسسه 

(c) ی عنوان تشکیالت، مؤسسهتوسط کمیسیون به شده یتلقی قبلی، یا که تشکیالت مؤسسه
ریه، یک ی خیی مربوطه متوقف شده است، یا )بسته به مورد( در زمان ثبت مؤسسهخیریه

 ی خیریه نبود، یامؤسسه

(d) ی مربوطهی خیریهکه اهداف مؤسسه- 

(i)  اند، یاتا آنجا که ممکن است به دست آمده 

(ii) یابی هستند.در عمل ناتوان از دست 

شود میشده را از تاریخی که در دستور تعیین تواند دستور انحالل یک نهاد ثبتکمیسیون می (1)
ی مربوطه ی خیریهدرخواست هیئت امنای مؤسسهصادر کند، در صورتی که کمیسیون به 

 ی خیریه برای انحالل این نهاد خواهد بود.مؤسسه به نفعموافقت کند که 

شده، در واگذاری به موجب این بخش در مورد نهاد ثبت(، دستور صادرشده به1مطابق با بند ) (1)
یه اثر دارد، تمام ی خیری مربوطه، به امانت برای آن مؤسسهی خیریههیئت امنای مؤسسه

 -اموال در حال حاضر واگذارشده

(a) به این نهاد، یا 

(b) ی خیریه.به هر شخص دیگر )جدا از متولی رسمی( به امانت برای آن مؤسسه 
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 -در صورتی که کمیسیون دستور دهد (1)

(a) ی جای واگذاری به هیئت امنای مؤسسهاز آن اموال، به شدهتعیین همه یا هر بخش
 -شود بهذار میی مربوطه، واگخیریه

(i) ی خیریه، یاعنوان متولی یا نامزدِ آن مؤسسهشده بهشخص تعیین 

(ii)  ی مربوطه( که ممکن است ی خیریهغیر از هیئت امنای مؤسسهاشخاصی )به
 تعیین شوند؛

(b) ها، گذاریشده یا شرح سرمایهشده، یا هر کالس تعیینگذاری تعیینهرگونه سرمایه
شود ی مربوطه انتقال داده میی خیریهامانت برای مؤسسهتوسط هر شخص به  شده ینگهدار

 -به

(i) ی خیریه، یاهیئت امنای مؤسسه 

(ii) ( هر شخص یا اشخاصی که در پاراگرافa()i( یا )iiذکر شده ).اند 

 شده توسط کمیسیون در دستور است.ی تعیینبه معن "شدهتعیین"برای این هدف 
 -شودشده انجام میشود، با توجه به نهاد ثبتمیدر جایی که یک دستور برای این بند اعمال  (5)

(a) های های نهاد، تبدیل به حق و حقوق یا بدهکاریهرگونه حق و حقوق یا بدهکاری
 شوند، وی مربوطه میی خیریههیئت امنای مؤسسه

(b) این نهاد ادامه یابد یا آغاز شود، می در برابرتواند توسطِ یا هرگونه اقدام قانونی که می-
 آن هیئت امنا ادامه یابد یا آغاز شود. در برابروسط یا تواند ت

 -موجب آنشود که بهموجب این بخش اعمال می( برای هرگونه دستور به5بند ) (7)

(a) شود به( واگذار می1صورت ذکرشده در بند )هرگونه اموال واگذارشده به- 

(i) ی مربوطه، یای خیریههیئت امنای مؤسسه 

(ii) ی خیریه، یاسهآن مؤسعنوان متولی هر شخص به 

(b) ی خیریه الزم توسط هر شخص به امانت برای مؤسسه شده ینگهداری هرگونه سرمایه
 -است که انتقال یابد به

(i) ی خیریه، یاهیئت امنای مؤسسه 

(ii) ی خیریه.عنوان متولی یا نامزد آن مؤسسههر شخص به 
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 تکمیلی
 هاها و گواهیثبت درخواست. 164

 موجب این بخش را نگه دارد.های ثبت بهها و گواهیستکمیسیون باید مدارک تمام درخوا (3)

-ای که فکر میموجب این بخش توسط کمیسیون برای دورهشده به کمیسیون بهاسناد ارسال (1)
 شوند.کند مناسب است، نگهداری می

های منطقی، باز موجب این بخش برای بازرسی عمومی در تمام زمانبه شده ینگهداراسناد  (1)
 وند.شنگه داشته می

موجب این بخش را ارائه دهد به شده ینگهدارهر شخصی که یک نسخه از هرگونه سند  (1)
ممکن است نیاز باشد توسط یک گواهی امضاشده توسط یک عضو از کارکنان کمیسیون تأیید 

 شود.

 "ی مربوطهی خیریهمؤسسه"و  "شدهنهاد ثبت"مفهوم  .162
 -در این بخش

 است؛ 153موجب بخش شده بهد ثبتی یک نهابه معن "شدهنهاد ثبت"
ی ی هیئت امنای مؤسسـه به معنشده، ، در رابطه با یک نهاد ثبت"ی مربوطهی خیریهمؤسسه"
 اند.عنوان آن نهاد ثبت شدهای است که بهخیریه

 های مربوط به واگذاری یا انتقال اموالنامهاثر آیین .166
عنوان نقض قـرارداد   این بخش به مفادهر یک از  موجبواگذار نکردن یا عدمِ انتقال اموال به

 شود. شود یا منجر به جریمه مییا شرط در برابر تصرف اجرا می
 23بخش 
 نشدهی ثبتمؤسسات خیریه

 نشدهی ثبتی خیریهاختیارِ انتقال تمام اموالِ مؤسسه
 مقدمه .167

شود در ی خیریه اعمال میسسهمنظور انتقال تمام اموال( برای یک مؤ)قطعنامه به 172بخش    (3)
 -صورتی که

(a) (( درآمد ناخالص آن در آخرین سال مالی1بند ) بر اساس) پوند  31111اش متجاوز از
 نباشد،
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(b) شده را نگهداری نکند، وهرگونه زمین تعیین 

(c) .یک شرکت یا شرکت سهامیِ دیگر نیست 

د شود بـرای اهـداف یـا    به امانت است که قی شده ینگهداری زمین به معن "شدهزمین تعیین"
 ی خیریه استفاده شود.ی مؤسسههرگونه هدف ویژه

 -شودی خیریه اعمال نمی( در رابطه با یک قطعنامه توسط هیئت امنای مؤسسهa()3بند ) (1)

(a)  برای انتقال تمام اموال آن به یکCIO یا ، 

(b)  برای تقسیم اموال آن بین دو یا چندCIO. 

-مطابق با بخش 191تا  172های دائم است، بخشی خیریه وقف در جایی که یک مؤسسه (1)
 اثر دارند. 191و  191های 

ی خیریه اشارات هستند به اشارات به انتقال اموال به یک مؤسسه 191تا  172های در بخش (1)
 –انتقال آن 

(a) ی خیریه،به مؤسسه 

(b) ی خیریه،به هیئت امنای مؤسسه 

(c) ی خیریه، یابه هر امانت برای مؤسسه 

(d) ی خیریه برای نگهداری آن به شده توسط هیئت امنای مؤسسهببه یک شخص منصو
 ی خیریه ممکن است تعیین کنند.ی خیریه، که هیئت امنای مؤسسهامانت برای مؤسسه

 قطعنامه برای انتقال تمام اموال. 168
مراجعه کنید(  179شود )به بخش ای که این بخش اعمال میی خیریههیئت امنای مؤسسه (3)

 -اهداف این بخش مقرر شود ممکن است برای

(a) شده در قطعنامه ی دیگر تعیینی خیریهی خیریه باید به مؤسسهکه تمام اموال مؤسسه
 انتقال یابد، یا

(b) شده در ی تعیینی خیریهی خیریه باید به دو یا چند مؤسسهکه تمام اموال مؤسسه
 ، انتقال یابد.شودیی که تعیین میها آنی اموال بین نامهقطعنامه مطابق با آیین

شده باشد یا یک ی ثبتی خیریهشده ممکن است یا یک مؤسسهی تعیینی خیریههر مؤسسه (1)
 ی خیریه باشد که الزم نیست ثبت شود.مؤسسه
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( اختیار تصویب یک "دهندهی انتقالی خیریهمؤسسه"ی خیریه )اما هیئت امنای مؤسسه (1)
 -که موافقت کنند( را ندارند تا زمانی 3موجب بخش )قطعنامه به

(a) ی ی خیریهکه به سود پیشبرد اهداف مقتضی است که برای آن اموال توسط مؤسسه
 شود که مطابق با قطعنامه انتقال یابد، وی اموال نگهداری میدهندهانتقال

(b) موجب قطعنامه ی خیریه که در آن اموال بهکه اهدافِ )یا هر یک از اهداف( هر مؤسسه
ی ی خیریهای با اهدافِ )یا هر یک از اهداف( مؤسسهمالحظه ور قابل طیابد، بهانتقال می

 دهنده مشابه هستند.انتقال

ی خیریه ( باید توسط اکثریت حداقل دو سوم هیئت امنای مؤسسه3موجب بند )هر قطعنامه به (1)
 دهند.تصویب شود که به قطعنامه رأی می

اند، باید ( قطعنامه تصویب کرده3د )موجب بنی خیریه بهدر جایی که هیئت امنای مؤسسه (5)
 ی دالیلشان برای تصویب آن را به کمیسیون ارسال کنند.یک نسخه از آن، همراه با اظهاریه

 ی قطعنامه برای انتقال اموالاطالعیه و اطالعات درباره. 169
 -(، کمیسیون5)172موجب بخش ی قطعنامه بهپس از دریافت نسخه (3)

(a) ی خیریه یک اعالن عمومی از قطعنامه به امنای مؤسسه تواند دستور دهد هیئت می
 شود، ارائه دهند، وروشی که در دستورالعمل تعیین می

(b)  شود، باید هرگونه بازنمود ایجادشده را به حساب در صورتی که یک دستورالعمل ارائه
 -آورند برای آن

(i)  ی خیریه ذینفع باشند، ورسد در مؤسسهمی به نظرتوسط اشخاصی که 

(ii) روزه با شروع از روزی که اعالن عمومیِ قطعنامه توسط هیئت  12ی دوره در
 شود. ی خیریه ارائه میامنای مؤسسه

ی خیریه برای کمیسیون فراهم تواند دستور دهد هیئت امنای مؤسسه کمیسیون همچنین می (1)
 -کنند اطالعات اضافی یا توضیحات مربوط به

(a) عمل کنند،  172موجب بخش اند بهتصمیم گرفته اه آنها در یا با اشاره به اینکه موقعیت
 یا

(b)  یا این بخش  172موجب بخش توسطِ یا به ها آنشده بر با هر الزام تحمیل ها آنانطباق
 مطابق با قطعنامه.
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 اثر دارد s.168ی ی کلی مربوط به زمانی که قطعنامهقاعده .171
روزه بـا   71ی ر پایـان دوره ( د3)172موجـب بخـش   ، یک قطعنامه به193با توجه به بخش 

 ی آن توسط کمیسیون دریافت شده بود، اثر دارد.شروع از تاریخی که نسخه
 اثر ندارد یا در تاریخ بعدی اثر دارد S.168ی قطعنامه 172

 -اثر ندارد اگر قبل از پایانِ 191موجب بخش یک قطعنامه به (3)

(a) روزه، یا 71ی دوره 

(b) ی کمیسیون به هیئت امنای مؤسسه ( تغییر کرد،5یا ) (1ی )ای که توسط قطعنامهآن دوره
های پیشنهادهای شایستگی بر اساسای یا دالیل رویه بر اساسخیریه کتباً اعالم کند که 

 موجود در قطعنامه به قطعنامه اعتراض دارند.
 است. 191ی ذکرشده در بخش روزه 71ی ی دورهبه معن "روزه 71ی دوره" (1)

شده بر هیئت امنای ی دالیلی است که هر الزام تحمیلبه معن "ایدالیل رویه بر اساس" (1)
 اند.مطابق با قطعنامه موافقت نکرده 179یا  172موجب بخش  ی خیریه توسطِ یا بهمؤسسه

ی خیریه ( کمیسیون دستور دهد هیئت امنای مؤسسه3)179موجب بخش در صورتی که به (1)
موجب این بند به حالت روزه به 71ی ای دورهاعالن عمومی از قطعنامه را ارائه دهند، اجر

 -آیدتعلیق درمی

(a) شود، وی خیریه صادر میاز تاریخی که در آن دستور به هیئت امنای مؤسسه 

(b) روزه با شروع از تاریخی که اعالن عمومیِ قطعنامه توسط هیئت  11ی تا زمان پایان دوره
 شود.ی خیریه ارائه میامنای مؤسسه

ی خیریه ( کمیسیون دستور دهد هیئت امنای مؤسسه1)179موجب بخش در صورتی که به (5)
موجب این قطعنامه روزه به 71ی هرگونه اطالعات یا توضیحات را فراهم کنند، اجرای دوره

 -آیدبه حالت تعلیق درمی

(a) شود، وی خیریه صادر میاز تاریخی که دستور به هیئت امنای مؤسسه 

(b) شوند.ات به کمیسیون ارائه میتا تاریخی که اطالعات یا توضیح 

-روزه به 71ی شود که در طول دورهی زمانی اعمال میی زمانی یا کل دوره( دوره9بند ) (7)
 آید.روز به حالت تعلیق درمی 311( بیش از 5( و )1های )موجب بخش
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-ای تلقی میگونهدر آن نقطه، قطعنامه )در صورتی که قبالً کمیسیون اعتراض نکرده باشد( به (9)
 شود که هرگز تصویب نشده بود.

 s.168ی انتقال اموال مطابق با قطعنامه .171
 ( اثر گذاشته است.3)172موجب بخش شود که یک قطعنامه به( در جایی اعمال می1بند ) (3)

دهنده ترتیبی دهند ی انتقالی خیریهی خیریه باید برای تمام اموال مؤسسههیئت امنای مؤسسه (1)
 -شدهانتقال یابند، و در شرایطی که هرگونه اموال منتقل که مطابق با قطعنامه

(a) یابد، اما( انتقال می1شود که مطابق با بند )ی خیریه نگهداری میتوسط مؤسسه 

(b)  زمانی که این نگهداری با این حال در معرض هرگونه محدودیت در هزینه نیست که
ی خیریه باید ترتیبی مؤسسه و هیئت امنای دهنده بود؛ی انتقالی خیریههدف اموال مؤسسه

با هیئت امنای  ها آندهند تا اموال تا این تاریخ پس از اینکه قطعنامه اثر دارد، انتقال یابند که 
 ی موردنظر توافق کنند.گیرنده یا مؤسسات خیریهی تحویلی خیریهمؤسسه

یابد باید تا آنجا موجب این بخش به آن انتقال میی خیریه که اموال بههیئت امنای هر مؤسسه (1)
شود، پذیر است امین باشند که این اموال برای اهداف آن اعمال میطور منطقی امکان که به

 دهنده مشابه هستند.ی انتقالی خیریهای با مؤسسهطور قابل مالحظهچرا که به

ـ   در نظری خیریه اما در صورتی که هیئت امنای مؤسسه ه داشته باشند که تطابق با آن منجـر ب
 شود.روشِ مناسب و مؤثر استفاده از اموال نخواهد شد، این شرط اعمال نمی

ی خیریه میسر باشد، موجب این بخش به مؤسسهبرای اینکه امکان انتقال هرگونه اموال به (1)
ی خیریه ی خیریه از آن مؤسسهتواند در درخواست هیئت امنای مؤسسه کمیسیون می

 -دهنده را صادر کندی انتقالی خیریهمؤسسهدستوراتِ واگذاری هرگونه اموالِ 

(a) ی آن یا به هر متولی ی خیریهگیرنده، به هیئت امنای مؤسسهی تحویلی خیریهبه مؤسسه
 ی خیریه، یابرای آن مؤسسه

(b) ی خیریه برای نگهداری ی دیگر توسط هیئت امنای مؤسسهشدهبه هر شخص منصوب
 یریه.ی خصورت امانت برای آن مؤسسهاموال به
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 ی خیریه وقف دائم دارد: عمومیانتقال در جایی که مؤسسه. 173
شوند، درجایی که یک ارائه می 191تا  172های برای اجرای بخش 191این بخش و بخش  (3)

ی خیریه امنای مؤسسه ناخواه خواه( یک وقف دائم دارد )3)179ی خیریه در بخش مؤسسه
 ی خیریه دارند(.دادن به مؤسسهای برای خاتمهنامهآیین

 -("اموال نامحدود"ی خیریه وقف دائم و اموال دیگری دارد )در صورتی که مؤسسه (1)

(a) ( باید مربوط به وقف دائم آن و اموال نامحدود آن 3)172موجب بخش یک قطعنامه به
 باشد، و

(b) شونداعمال می 191تا  172های بخش- 

(i)  ها به همه یا هر یک بخشدر رابطه با اموال نامحدود آن، چنانکه اشارات به آن
 ی خیریه اشارات به همه یا هر یک از اموال نامحدود آن بودند، واز اموال مؤسسه

(ii)  191در رابطه با وقف دائم آن مطابق با بخش. 

در رابطه با  191تا  172های ی خیریه شامل وقف دائم آن است، بخشاگر تمام اموال مؤسسه (1)
 شوند.می اعمال 191وقف دائم آن مطابق با بخش 

 مقررات مربوط به وقف دائم .174
که در بخش  طور همانی خیریه )در رابطه با وقف دائمِ مؤسسه 191تا  172های بخش (3)

191(1()b()iiبا تغییرات زیر اعمال می )شوند.( ذکر شد 

 ارجاعاتی خیریه، برای همه یا هر یک از اموالِ مؤسسه 191تا  172های ارجاعات به بخش (1)
 ا هر یک از اموال شاملِ وقف دائم هستند.به همه ی

ی منفرد انتقال یابند، هیئت ی خیریهدر صورتی که اموال مشمولِ وقف دائم به یک مؤسسه (1)
( ذکر شد( باید b()1)172که در بخش  طور همانجای موافقت ی خیریه باید )بهامنای مؤسسه

 طور قابلده اهدافی دارد که بهی پیشنهادشگیرنده ی تحویلی خیریهموافقت کنند که مؤسسه
 دهنده مشابه هستند.ی انتقالی خیریهای با تمام اهداف مؤسسهمالحظه

ی خیریه انتقال یابد، هیئت امنای در صورتی که اموالِ وقفِ دائم آن به دو یا چند مؤسسه (1)
 ( ذکر شد( موافقتb()1)172جای موافقت همانطور که در بخش  ی خیریه باید )بهمؤسسه

 -کنند 
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(a) شده باهم، اهدافی دارند گرفته در نظری پیشنهادشده، گیرندهی تحویلکه مؤسسات خیریه
 دهنده مشابه هستند، وی انتقالی خیریهی اهداف مؤسسهای با همهمالحظهطور قابل که به

(b) ای با مالحظهطور قابل ی پیشنهادشده اهدافی دارد که بهکه هر یک از مؤسسات خیریه
 دهنده مشابه هستند.ی انتقالی خیریهیا چند هدفِ مؤسسهیک 

( باید 3)172موجب بخش شود، قطعنامه به( اعمال می1در موردی که انتقال برای بخش ) (5)
گیرنده انتقال داده شود به ی تحویلی خیریه بین مؤسسات خیریهاموالِ وقف دائمِ مؤسسه

تواند توسط کمیسیون برای اهداف  که می هگون آنگرفته شود،  در نظرروشی که این دستور 
 این بخش ارائه شود.

( برای هر 1)193( و b()1)179های ، ارجاعات به بخش191تا  172های برای اهداف بخش (7)
شامل  179یا  172موجب بخش ی خیریه توسطِ یا بهشده بر هیئت امنای مؤسسهالزام تحمیل

 ( است.5( تا )1های )موجب هر یک از بخشبه ها آنشده بر ارجاع به هرگونه الزام تحمیل

شود و در انطباق با آن شرطِ هیئت ( در مورد هر انتقال اعمال می1)191این شرط در بخش  (9)
یافته به گیرنده باید مطمئن باشد که درخواست اموال انتقالی تحویلی خیریهامنای مؤسسه

توسط کمیسیون برای  تواند  که می گونه آنگیرد، می در نظری خیریه این دستور را مؤسسه
 اهداف این بخش ارائه شود.

 در نظرتواند این فرم را  شده توسط کمیسیون برای اهداف این بخش میهرگونه دستور صادر (2)
 گیرد ارائه شود.بگیرد و به روشی که کمیسیون مناسب در نظر می

 شدهنی ثبتی خیریهاختیارات برای تغییر اهداف یا اختیارات مؤسسه
 نشدهی ثبتی خیریهقطعنامه برای جایگزینی اهداف مؤسسه .172

 -شود در صورتی کهی خیریه اعمال میاین بخش برای یک مؤسسه (3)

(a) پوند نباشد، 31111اش متجاوز از درآمد ناخالص آن در آخرین سال مالی 

(b) کند، و شده را نگهداری نمیهر زمین تعیین 

(c) .یک شرکت یا شرکت سهامی دیگر نیست 

شده به امانت اسـت کـه قیـد شـود بـرای اهـداِف، یـا        ی زمین نگهداریبه معن "شدهزمین تعیین"
 ی خیریه استفاده شود. هرگونه اهداف خاصِ مؤسسه
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ی توانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که متولیان مؤسسه ی خیریه میهیئت امنای مؤسسه (1)
ی خیریه با دیگر اهدافِ مؤسسه خیریه باید توسط جایگذاری همه یا هر یک از اهداف

 شده در قطعنامه تغییر کنند.تعیین

 شده باید اهداف خیریه باشند.دیگر اهداف تعیین (1)

( را ندارند مگر اینکه 1موجب بند )ی خیریه اختیار تصویب قطعنامه بهاما هیئت امنای مؤسسه (1)
 -موافقت کنند

(a)  اری مناسب است، وی خیریه برای اهداف مربوط به جایگذمؤسسه به نفعکه 

(b) طور منطقی عملی است، اهداف جدید شامل اهدافی هستند که با که، تا آنجا که به
 شوند، در خصوصیات مشابه هستند.یی که جایگذاری میها آن

ی خیریه هیئت امنای مؤسسه دوسوم( باید توسط اکثریتِ حداقل 1موجب بند )هر قطعنامه به (5)
 ب شود.دهند، تصوی که به قطعنامه رأی می

اند، ( تصویب کرده1موجب بند )ی خیریه یک قطعنامه بهدر جایی که هیئت امنای مؤسسه (7)
باید یک نسخه از آن، همراه با یک اظهارنامه از دالیلشان برای تصویب آن را به کمیسیون 

 ارسال کنند.

 s.172ی ی قطعنامهاطالعیه و اطالعات درباره. 176
 -(، کمیسیون7)195موجب بخش بهی قطعنامه پس از دریافت نسخه (3)

(a) ی خیریه اعالن عمومیِ قطعنامه را ارائه دهند به تواند دستور دهد هیئت امنای مؤسسه می
 شود، وروشی که در دستورالعمل تعیین می

(b)  بگیرند  در نظردر صورتی که این دستورالعمل ارائه شود، باید هر بازنمود ایجادشده را
 -برای آن

(i) ی خیریه ذینفع باشد، ورسد در مؤسسهر میتوسط شخصی که به نظ 

(ii) روزه با شروع از تاریخی که اعالن عمومیِ قطعنامه توسط هیئت  12ی در دوره
 شود. ی خیریه ارائه میامنای مؤسسه

ی خیریه به کمیسیون اطالعات یا تواند دستور دهد هیئت امنای مؤسسه کمیسیون همچنین می (1)
 -بهتوضیحات اضافی ارائه دهند مربوط 

(a) اند، یاتصمیم گرفته 195موجب بخش که برای اقدام به ها آنهایی با ارجاع به موقعیت 



پیوست ها  /  419

(b)  یا این  195موجب بخش توسطِ یا به ها آنشده بر با هرگونه الزام تحمیل ها آنانطباق
 بخش مطابق با قطعنامه.

 اثر دارد s.172ی ی کلی تا زمانی که قطعنامهقاعده. 177
روزه بـا   71ی ( در پایـان دوره 1)195موجـب بخـش   ، یک قطعنامه به192با توجه به بخش 

 ی آن توسط کمیسیون دریافت شد، اثر دارد.شروع از تاریخی که نسخه
 اثر ندارد یا در تاریخ بعدی اثر دارد S.172ی قطعنامه. 178

 -اثر ندارد در صورتی که قبل از پایانِ 199موجب بخش یک قطعنامه به (3)

(a) زه، یارو 71ی دوره 

(b) کند، ( تغییر می5( یا )1ای که توسط بند )آن دوره 

بـر  ای یـا  دالیـل رویـه   بر اساسکند که ی خیریه اعالم کمیسیون کتباً به هیئت امنای مؤسسه
 های پیشنهادهای موجود در قطعنامه، به قطعنامه اعتراض دارد.شایستگی اساس

 است. 199ه در بخش ی ذکرشدروزه 71ی ی دورهبه معن "روزه 71ی دوره" (1)

شده بر هیئت امنای ی دالیلی است که هر الزام تحمیلبه معن "ایدالیل رویه بر اساس" (1)
 اند.در ارتباط با قطعنامه موافقت نکرده 197یا  195موجب بخش  ی خیریه توسطِ یا بهمؤسسه

می ( کمیسیون به هیئت امنا دستور دهد یک اعالن عمو3)197موجب بخش در صورتی که به (1)
 -آیدموجب این بند به حالت تعلیق درمیروزه به 71ی از قطعنامه ارائه دهند، اجرای دوره

(a) شود، وی خیره صادر میاز تاریخی که دستور به هیئت امنای مؤسسه 

(b) روزه با شروع از تاریخی که اعالن عمومیِ قطعنامه توسط هیئت  11ی تا زمان پایان دوره
 شود.یی خیریه ارائه مامنای مؤسسه

ی ( کمیسیون دسـتور دهـد هیئـت امنـای مؤسسـه     1)179موجب بخش ( در صورتی که به5)
موجب این قطعنامه روزه به 71ی خیریه هرگونه اطالعات یا توضیحات را فراهم کنند، اجرای دوره

 -آیدبه حالت تعلیق درمی

(a) شود، وی خیریه صادر میاز تاریخی که دستور به هیئت امنای مؤسسه 

(b)  شوند.تاریخی که اطالعات یا توضیحات به کمیسیون ارائه میتا 

-روزه به 71ی شود که در طول دورهی زمانی اعمال میی زمانی یا کل دوره( دوره9بند ) (5)
 آید.روز به حالت تعلیق درمی 311( بیش از 5( و )1های )موجب بخش
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-ای تلقی میگونهه باشد( بهدر آن نقطه، قطعنامه )در صورتی که قبالً کمیسیون اعتراض نکرد (7)
 شود که هرگز تصویب نشده بود.

 s.172جایگزینی اهداف مطابق با . 179
 در نظرمربوطه  یی خیریهاثر دارد، متولیان مؤسسه 199موجب بخش از زمانی که قطعنامه به

 اند.شود که مطابق با شرایط قطعنامه تغییر کردهگرفته می
 نشده ی ثبتی خیریهت یا روندهای مؤسسهاختیارِ تغییر اختیارا. 181

ای که یک شرکت یا شرکت سهامی دیگر نیست اعمال ی خیریهاین بخش برای هر مؤسسه (3)
 شود.می

-نامهتوانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که هرگونه آیین ی خیریه میهیئت امنای مؤسسه (1)
 -ی خیریهی امنای مؤسسه

(a) ی خیریه در مدیریت اجرا توسط هیئت امنای مؤسسهابلمربوط به هر یک از اختیارات ق
 ی خیریه، یامؤسسه

(b) ،تنظیم این روند در هر جنبه در ارتباط با مدیریت آن دنبال شود 

 شود، تغییر کند.باید به روشی که در قطعنامه تعیین می
ایز از ی اعضای متمنشده همراه با بدنهشود که یک انجمنِ ثبتی اعمال میدر صورت( 1بند ) (1)

 ی خیریه است.هیئت امنای مؤسسه

ی بعدی که ( باید توسط قطعنامه1موجب بند )ی خیریه بهی هیئت امنای مؤسسههر قطعنامه (1)
 -شود، تأیید شودی کلیِ نهاد تصویب میدر جلسه

(a)  ای که به قطعنامه رأی اعضا برای شرکت و رأی در جلسه دوسومتوسط اکثریت حداقل
 دهند، یامی

(b) شده بدون یک رأی و بدون هرگونه بیانِ مخالف در پاسخ به سؤال صمیم گرفتهتوسط ت
 از جلسه.

 -در جایی که (5)

(a) اند، و( یک قطعنامه تصویب کرده1موجب بند )ی خیریه بههیئت امنای مؤسسه 

(b) (قطعنامه( اعمال می1ی که بند )در صورت )موجب آن بند تصویب شده ی بعدی بهشود
 است،
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 اند.شود که مطابق با شرایطِ قطعنامه تغییر داده شدهیریه فرض میی خامنای مؤسسه 
 -اند ازشود که تغییر داده شدهامنا فرض می (7)

(a) شود، یا( تعیین می1موجب بند )تاریخی که برای این هدف در قطعنامه به 

(b) ( تصویب شود.1موجب بند )ی بعدی به)اگر بعداً( تاریخی که هر قطعنامه 

 نشده برای صرف سرمایهی ثبتیریهاختیارات مؤسسات خ
 نشده برای صرف سرمایه: عمومیی ثبتاختیار مؤسسات خیریه. 182

ی خیریه که یک شرکت یا شرکت مؤسسه در دسترسی این بخش برای هر صندوق موقوفه   (3)
 شود.سهامی دیگر نیست اعمال می

)اختیارِ  121تا  121های ی که بخشدر صورتشود اما این بخش برای یک صندوق اعمال نمی (1)
 شده برای هدف خاص( برای آن اعمال شوند.تر دادهصرف صندوق بزرگ

ی خیریه برآورده شود، هیئت امنای ( در ارتباط با مؤسسه1ی که شرط در بند )در صورت (1)
توانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که صندوق یا بخشی از آن  ی خیریه میمؤسسه

 شود، رها شود.ای که برای آن اعمال میی سرمایهبه هزینه با توجهها بایستی از محدودیت

ی خیریه رضایت دهند که اهداف در اماناتی تنظیم شرط این است که هیئت امنای مؤسسه (1)
ی صندوق ی که سرمایهدر صورتشوند که در آن صندوق موردنظر بتواند مؤثرتر انجام شود، 

جای فقط این درآمد، بتواند صرف متعلق به آن، بهی مربوطه همچنین درآمد یا بخش سرمایه
 شود.

اند، ( تصویب کرده1موجب بند )ای بهی خیریه قطعنامههنگامی که هیئت امنای مؤسسه (5)
شده در اماناتی موجب این بخش در انجام اهداف تنظیمتواند به صندوق یا بخشی از آن می

 های ذکرشده در آن بند بحث شود.هزینه شود که در آن صندوق بدون توجه به محدودیت

شود، تواند از تاریخی که برای این هدف در قطعنامه تعیین میصندوق یا بخشی از آن می (7)
 هزینه شود.

 -یبه معنی خیریه، ، در ارتباط با یک مؤسسه"در دسترسی صندوق موقوفه"در این بخش  (9)

(a) همان امانات است، ی خیریه است، در صورتی که همه مربوط به کل وقف دائمِ مؤسسه
 یا
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(b) ای است که متفاوت از هر بخش از وقف دائمِ آن است که مربوط به هر امانت ویژه
 یی هستند که به هر بخش دیگر مربوط است.ها آن

 شده برای هدف خاصقطعنامه برای صرف صندوق بزرگتر ارائه. 181
کت یا شرکت ی خیریه که یک شرمؤسسه در دسترسی این بخش برای هر صندوق موقوفه (3)

 -شود در صورتی کهسهامی دیگر نیست اعمال می

(a) شدهی صندوق شامل کل اموال ارائهسرمایه- 

(i) ،توسط یک شخص خاص است 

(ii) توسط یک نهاد خاص )از طریق کمک مالی یا غیر آن( است، یا 

(iii)  یک هدف مشترک است، و به دنبالتوسط دو یا چند شخص یا نهاد 

(b) پوند است و  3111اش متجاوز از رین سال مالیی خیریه در آخدرآمد ناخالص مؤسسه
 پوند است. 31111ارزش بازارِ صندوق وقفی متجاوز از 

-ی خیریه برآورده شود، هیئت امنای مؤسسه( در ارتباط با مؤسسه1ی که شرط بند )در صورت (1)
توانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که صندوق یا بخشی از آن بایستی از ی خیریه می

 شود، رها باشد.ای که برای آن اعمال میها با توجه به صرف سرمایهدیتمحدو

ی خیریه رضایت دهند که اهداف در اماناتی تعیین شرط این است که هیئت امنای مؤسسه (1)
-ی صندوق یا بخش سرمایهی که سرمایهدر صورتشوند که صندوق بتواند مؤثرتر انجام شود، 

 جای فقط این درآمد، بتواند صرف شود.آن، بهی مربوطه، همچنین درآمد متعلق به 

 -ی خیریههیئت امنای مؤسسه (1)

(a) شان برای ی دالیل( همراه با اظهارنامه1موجب بند )ی هر قطعنامه را بهباید نسخه
 تصویب آن به کمیسیون ارسال کنند، و

(b) اجرا نکنند. 121و  121های جز مطابق با بخشتوانند قطعنامه را به می 

 -در این بخش (5)

 را دارد؛ 123همان معنی در بخش  "در دسترسصندوق وقفی "
 -یبه معندر رابطه با صندوق وقفی،  "ارزش بازار"
(a) ی ی خیریهها برای آخرین سال مالیِ مؤسسهشده در حسابارزش بازار صندوق ثبت

 مربوطه است، یا
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(b) بر اساس شدهدر صورتی که این ارزش ثبت نشده باشد، ارزش بازار فعلیِ صندوق تعیین 
 شده برای هدف است.ارزیابیِ انجام

 است. بااراده(، ارجاع به اعطای اموال توسط یک فرد شامل اعطای انفرادی آن 3در بند ) (7)

 s.181ی ی قطعنامهاطالعیه و اطالعات درباره .183
 -تواند(، کمیسیون می1)121موجب بخش ی قطعنامه بهپس از دریافت نسخه (3)

(a) ی خیریه اعالن عمومی قطعنامه را ارائه دهند به روشی مؤسسه دستور دهد هیئت امنای
 شود، وکه در دستور تعین می

(b) شده برای آن در نظر گرفته شودی که دستور صادر شود، باید هر بازنمود ارائهدر صورت- 

(i)  ی خیریه ذینفع باشد، ورسد در مؤسسهمی به نظرتوسط شخصی که 
(ii) ی که اعالن عمومی قطعنامه توسط هیئت روزه با شروع از تاریخ 12ی در دوره

 شود. ی خیریه ارائه میامنای مؤسسه

ی خیریه دستور دهد به کمیسیون ارائه تواند به هیئت امنای مؤسسهکمیسیون همچنین می (1)
 -دهد اطالعات اضافی یا توضیحات مربوط به

(a) م گرفتهتصمیم به اقدا 121موجب بخش به ها آنها در و توسط ارجاع به آنکه موقعیت-
 اند، یا

(b)  یا این بخش  121موجب بخش توسطِ یا به ها آنشده بر با هر الزام تحمیل ها آنانطباق
 مطابق با قطعنامه.

 اثر دارد s.181ی چه زمان و چگونه قطعنامه .184
( موافقت شود یا نه، 1)121موجب بخش هنگامی که با درنظرگرفتن اینکه آیا با قطعنامه به (3)

 -بگیرد ر نظردکمیسیون باید 

(a) ( 3)121دسترس برای آن که اهداکننده یا اهداکنندگان ذکرشده در بخش هر مدرک قابل
 کنند، ودرخواست می

(b) ی خیریه از زمان ایجاد هدیه یا هدایا های مربوط به مؤسسههرگونه تغییرات در موقعیت
ادی و حقوقی )ازجمله، موقعیت خاص مالی آن، نیازهای ذینفعان آن و محیط اجتماعی، اقتص

 شود(.که در آن اجرا می

 -کمیسیون نباید با قطعنامه موافقت کند تا زمانی که موافقت کند (1)
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(a)  3)121که اجرای آن با مفهوم هدیه یا هدایای ذکرشده در بخش()a ( سازگار باشد )حتی
 ( ناسازگاز باشد(، و 1)121های ذکرشده در بخش اگرچه با محدودیت

(b) موجب بخش توسطِ یا به ها آنشده بر یریه با الزامات تحمیلی خکه هیئت امنای مؤسسه
 اند.مطابق با قطعنامه موافقت کرده 121یا  121

ماهه با شروع از تاریخ مربوطه، کمیسیون باید کتباً به هیئت امنای  1ی قبل از پایان دوره (1)
 -ی خیریه اعالم کندمؤسسه

(a) کند، یاکه کمیسیون با قطعنامه موافقت می 

(b) مخالف است. با آن 

 -معانی زیر استبه  "تاریخ مربوطه"( 1در بند ) (1)

(a) موجب بخش ی خیریه بهی که کمیسیون دستور دهد هیئت امنای مؤسسهدر صورت
 شود، و( اعالن عمومی قطعنامه را ارائه دهند، تاریخی که اطالعیه ارائه می3)121

(b) مطابق با بخش  ، تاریخی که کمیسیون یک نسخه از قطعنامه راصورت ینایر در غ
 کند.( دریافت می1)121

 -در جایی که (5)

(a) شود که با قطعنامه ی خیریه توسط کمیسیون اطالع داده میبه هیئت امنای مؤسسه
 کند، یاموافقت می

(b) سپری شده است که با قطعنامه  ها آن( بدون اطالع کمیسیون به 1ماهه در بند ) 1ی دوره
 کنند،موافقت نمی

شـده در امانـات   موجب این بخش در انجام اهداف تنظـیم تواند بهمیصندوق یا بخشی از آن 
( موردبحث 1)121های ذکرشده در بخش صرف شود که در آن صندوق بدون توجه به محدودیت

 است.
 تکمیلی

 شده در این بخشاختیار تغییر مبالغ تعیین. 182
 -صالح کند( را ا1ی ذکرشده در بند )نامهتواند توسط دستور هر آیینوزیر می (3)

(a)  نامه، یاشده در آن آیینحاضر تعیین در حالبا جایگزینی یک مبلغ متفاوت برای مبلغ 
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(b) نامه بیشتر از یک مبلغ تعیین کند، با جایگزینی یک مبلغ متفاوت برای ی که آییندر صورت
 نامه.شده در آن آیینهر مبلغ تعیین

 -از اند عبارتها نامهآیین (1)

ی ی خیریـه منظور انتقال امـوال مؤسسـه  رای اهداف قطعنامه به( )سطح درآمد ب3)179بخش 
 نشده(؛ثبت

ی منظـور جـایگزینی اهـداف مؤسسـه    ( )سطح درآمد برای اهداف قطعنامـه بـه  3)195بخش 
 نشده(ی ثبتخیریه

ی  منظـور هزینـه  ( )سطح درآمد و ارزش بازار صندوق برای اهداف قطعنامه بـه 3)121بخش 
 ده برای هدفی خاص(.شتر ارائهصندوق بزرگ

 های مربوط به واگذاری یا انتقال اموالنامهاثر آیین. 186
عنوان نقض قرارداد یا  این بخش به مفادموجب هر یک از واگذارنکردن یا عدمِ انتقال اموال به

 شود. شود یا منجر به جریمه میشرط در برابر تصرف اجرا می
 24بخش 

 امانات خاص
 "امانت خاص"معنی  .187

 -ی اموالی است کهبه معن "امانت خاص"در این قانون،  (3)

(a) ی خیریه ی خیریه برای هرگونه اهداف خاصِ مؤسسهتوسط یا از طرفِ یک مؤسسه
 شود، ونگهداری یا مدیریت می

(b) شود.جدا از امانات مربوط به تنها آن اموال نگهداری و مدیریت می 

-را ایجاد نمی 2برای اهداف بخش ی خیریه خود یک مؤسسه یخود بهاما یک امانت خاص  (1)
 ی خیریه(.های مؤسسهها و برگشتها، گزارشکند )حساب

 ی مربوط به امانات خاص: عمومی اختیار صرف سرمایه. 188
ی شود که در نتیجهامانت خاص اعمال می در دسترساین بخش برای هر صندوق وقفی  (3)

ی ی خیریهمؤسسه"ی جدا )یریهی خعنوان یک مؤسسه(، به3)31موجب بخش دستور به
 شود.تلقی می 191تا  129های ( برای اهداف بخش"مربوطه
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)اختیار  193تا  129های ی که بخشدر صورتشود اما این بخش برای یک صندوق اعمال نمی (1)
 شوند.تر( در رابطه با آن اعمال ی مربوط به امانات خاص: صندوق بزرگصرف سرمایه

ی مربوطه برآورده شود، هیئت ی خیریه( در رابطه با مؤسسه1بند )ی که شرط در در صورت (1)
توانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که صندوق یا بخشی از آن ی خیریه میامنای مؤسسه

 شود، رها شود.ای که برای آن اعمال میی سرمایهها با توجه به هزینهبایستی از محدودیت

ی خیریه رضایت دهند که اهداف در اماناتی تنظیم سهشرط این است که هیئت امنای مؤس (1)
ی صندوق ی که سرمایهدر صورتشوند که در آن صندوق موردنظر بتواند مؤثرتر انجام شود، 

جای فقط این درآمد، بتواند صرف ی مربوطه همچنین درآمد متعلق به آن، بهیا بخش سرمایه
 شود.

اند، ( تصویب کرده1موجب بند )ای بههی خیریه قطعنامهنگامی که هیئت امنای مؤسسه (5)
شده در اماناتی موجب این بخش در انجام اهداف تنظیمتواند به صندوق یا بخشی از آن می

 های ذکرشده در آن بند بحث شود.هزینه شود که در آن صندوق بدون توجه به محدودیت

آن بـرای ایـن هـدف در     تواند از تاریخی که صندوق یا بخشـی از ( صندوق یا بخشی از آن می7)
 شود، هزینه شود.قطعنامه تعیین می

را دارد )اختیــار  123همــان معنــی در بخــش  "در دســترسصــندوق وقفــی "( در ایــن بخــش 9)
 نشده برای صرف سرمایه: عمومی(.ی ثبتمؤسسات خیریه

 تری مربوط به امانات خاص: صندوق بزرگقطعنامه برای صرف سرمایه. 189
 -ی کهدر صورتشود ( اعمال می3)122ر صندوق در بخش این بخش برای ه (3)

(a) شده استی صندوق شامل کل اموال ارائهسرمایه- 
(i) ،توسط یک شخص خاص 
(ii) توسط یک نهاد خاص )از طریق کمک مالی یا غیر آن(، یا 

(iii)  یک هدف مشترک، و به دنبالتوسط دو یا چند شخص یا نهاد 

(b ارزش بازارِ صندوق متجاوز از )ت.پوند اس 31111 
ی مربوطه برآورده شود، هیئت ی خیریه( در ارتباط با مؤسسه1ی که شرط در بند )در صورت (1)

توانند برای اهداف این بخش مقرر کنند که صندوق یا بخشی از آن ی خیریه میامنای مؤسسه
 شود، رها باشد.ای که برای آن اعمال میها با توجه به صرف سرمایهبایستی از محدودیت
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ی خیریه رضایت دهند که اهداف در اماناتی تعیین ست که هیئت امنای مؤسسهشرط این ا (1)
ی ی صندوق یا بخش سرمایهشوند که صندوق بتواند مؤثرتر انجام شود، درصورتی که سرمایه

 جای فقط این درآمد، بتواند صرف شود.مربوطه، همچنین درآمد متعلق به آن، به

 -ی خیریههیئت امنای مؤسسه (1)

(a) شان برای ی دالیل( همراه با اظهارنامه1موجب بند )ی هر قطعنامه را بهباید نسخه
 تصویب آن به کمیسیون ارسال کنند، و

(b) اجرا نکنند. 121و  121های جز مطابق با بخشتوانند قطعنامه را به می 

را دارد )قطعنامه برای صرف صندوق  121همان معنی در بخش  "ارزش بازار"در این بخش (5)
 برای هدفی خاص(. شدهئهتر ارابزرگ

 است. بااراده(، ارجاع به اعطای اموال توسط یک فرد شامل اعطای انفرادی آن 3در بند ) (7)

 s.189ی ی قطعنامهاطالعیه و اطالعات درباره. 191
 -تواند(، کمیسیون می1)129موجب بخش پس از دریافت یک نسخه از قطعنامه به (3)

(a) اعالن عمومی قطعنامه را ارائه دهند به روشی ی خیریه دستور دهد هیئت امنای مؤسسه
 شود، و که در دستور تعین می

(b) شده برای آن در نظر گرفته شودی که دستور صادر شود، باید هر بازنمود ارائهدر صورت- 

(i)  ی خیریه ذینفع باشد، ورسد در مؤسسهمی به نظرتوسط شخصی که 

(iiدر دوره ) عمـومی قطعنامـه توسـط     روزه با شروع از تاریخی کـه اعـالن   12ی
 شود.ی خیریه ارائه میهیئت امنای مؤسسه

ی خیریه دستور دهد به کمیسیون ارائه دهد تواند به هیئت امنای مؤسسهکمیسیون همچنین می (1)
 -اطالعات اضافی یا توضیحات مربوط به

(a) تصمیم به اقدام گرفته 129موجب بخش به ها آنها در و توسط ارجاع به آنکه موقعیت-
 د، یاان

(b)  یا این بخش  129موجب بخش توسطِ یا به ها آنشده بر با هر الزام تحمیل ها آنانطباق
 مطابق با قطعنامه.
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 اثر دارد s.189ی چه زمان و چگونه قطعنامه. 192

( موافقت شود یا نه، 1)129موجب بخش هنگامی که با درنظرگرفتن اینکه آیا با قطعنامه به (3)
 -دکمیسیون باید در نظر بگیر

(a) ( 3)129دسترس برای آن که اهداکننده یا اهداکنندگان ذکرشده در بخش هر مدرک قابل
 کنند، ودرخواست می

(b) ی خیریه از زمان ایجاد هدیه یا هدایا های مربوط به مؤسسههرگونه تغییرات در موقعیت
ی )ازجمله، موقعیت خاص مالی آن، نیازهای ذینفعان آن و محیط اجتماعی، اقتصادی و حقوق

 شود(.که در آن اجرا می

 -کمیسیون نباید با قطعنامه موافقت کند تا زمانی که موافقت کند (1)

(a)  3)129که اجرای آن با مفهوم هدیه یا هدایای ذکرشده در بخش()a ( سازگار باشد )حتی
 ( ناسازگاز باشد(، و 1)129های ذکرشده در بخش اگرچه با محدودیت

(b) موجب بخش توسطِ یا به ها آنشده بر زامات تحمیلی خیریه با الکه هیئت امنای مؤسسه
 اند.مطابق با قطعنامه موافقت کرده 191یا  129

ماهه با شروع از تاریخ مربوطه، کمیسیون باید کتباً به هیئت امنای  1ی قبل از پایان دوره (1)
 -ی خیریه اعالم کندمؤسسه

(a) کند، یاکه کمیسیون با قطعنامه موافقت می 

(b) با آن مخالف است. 

 -ی زیر استبه معان "تاریخ مربوطه"( 1در بند ) (1)

(a) موجب بخش ی خیریه بهی که کمیسیون دستور دهد هیئت امنای مؤسسهدر صورت
 شود، و( اعالن عمومی قطعنامه را ارائه دهند، تاریخی که اطالعیه ارائه می3)191

(b) خش ، تاریخی که کمیسیون یک نسخه از قطعنامه را مطابق با بصورت ینایر در غ
 کند.( دریافت می1)129

 -در جایی که (5)

(a) شود که با قطعنامه ی خیریه توسط کمیسیون اطالع داده میبه هیئت امنای مؤسسه
 کند، یاموافقت می
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(b) سپری شده است که  ها آن( بدون اطالع کمیسیون به 1ی ذکرشده در بند )ماهه 1ی دوره
 کنند،با قطعنامه موافقت نمی

شـده در امانـات   موجب این بخش در انجام اهداف تنظـیم تواند بهصندوق یا بخشی از آن می
( موردبحث 1)129های ذکرشده در بخش صرف شود که در آن صندوق بدون توجه به محدودیت

 است.
شود، تواند از تاریخی که برای این هدف در قطعنامه تعیین میصندوق یا بخشی از آن می (7)

 صرف شود.

 s.189ده در شاختیار تغییر مبلغ تعیین.  191

( )ارزش بازار صندوق برای اهداف قطعنامه بـرای  3)129تواند با یک دستور، بخش وزیر می
تر( با جایگزینی یک مبلـغ متفـاوت بـرای    ی مربوط به امانات خاص: صندوق بزرگصرف سرمایه

 شده در آنجا را اصالح کند.حاضر تعیین در حالمبلغ 
 22بخش 

 ی محلیمؤسسات خیریه
 ها و غیره ا و بازبینیهفهرست

 "ی محلیی خیریهمؤسسه"معنی  . 193
، "ی محلیی خیریهمؤسسه"نیاز دارد،  صورت ینایر در غدر این قانون،  مگر تا آنجا که متن 

 انـد  عبـارت ی ایجادشده برای اهدافی است که ی خیریهی یک مؤسسهبه معندر رابطه با هر ناحیه، 
 -از

(a) یاها آنی ماهیت به واسطه ، 

(b) ی خیریه،ی امانات مؤسسهواسطههب 

 شده کامالً یا عمدتاً برای منافع آن ناحیه یا بخشی از آن.هدایت
 ی محلیفهرست اختیار محلی مؤسسات خیریه.  194

ی ی محلی را در حوزهتواند فهرست مؤسسات محلی یا هر کالس مؤسسات خیریهشورا می (3)
شده از آن های استخراجهرست یا خالصهتواند اطالعات موجود در فشورا نگهداری کند و می

 را منتشر کند.
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ی محلی یا هر کالس از مؤسسات شورا با پیشنهاد ایجاد یا نگهداریِ فهرست مؤسسات خیریه (1)
موجب این بخش باید، بنا به درخواست، توسط کمیسیون عرضه شود،  ی محلی بهخیریه
 -رایگان

(a) یه که مربوط به فهرست هستند، یاهایی از دفاتر ثبت در ثبت مؤسسات خیربا نسخه 
(b)  اند؛ها قبالً عرضه شدهنسخه ها آنبا خصوصیات هرگونه تغییرات در دفاتر ثبتی که در 

تواند ترتیبی دهد که بدون درخواست بعدی، شـورا بـا خصوصـیات هرگونـه     و کمیسیون می
 تغییرات عرضه شود.

های منطقی برای بازرسی انموجب این بخش باید در تمام زمبه شده ینگهداریک فهرست  (1)
 عمومی باز باشد.

 ی محلی توسط اختیار محلیهای مؤسسات خیریه بازبینی.  192

 -تواندشورا می (3)

(a) ی خیریه، یک های بعدیِ این بخش، همکاری با هیئت امنای مؤسسهنامهآیین بر اساس
ی حوزهی محلی با اهداف یکسان یا مشابه در بازبینی از کار هر گروه از مؤسسات خیریه

 شورا را آغاز کند و انجام دهد، و

(b) های پیشنهادی شورا، بعد از مشورت با برای کمیسیون گزارشی در مورد بازبینی و نامه
 کند مناسب است، تهیه کند. که فکر می گونه آنهیئت امنا، 

 -تواندموجب این بخش میها به شورا با داشتن اختیارِ آغاز بازبینی (1)

(a) ی در زمینه ها آنی محلی توسط ازبینیِ کار مؤسسات خیریهبا اشخاص دیگر در هر ب
 ی دیگر(، یاشورا همکاری کند )با یا بدون مؤسسات خیریه

(b) .در آغاز و انجام این بازبینی به اشخاص دیگر ملحق شود 

 -یابد بهموجب این بخش تعمیم نمیهیچ بازبینیِ آغازشده توسط یک شورا به (1)

(a) ی خیریه، یاهیئت امنای مؤسسهی خیریه بدون توافق هر مؤسسه 

(b) ی وابسته به کلیسا.ی خیریههر مؤسسه 

موجب این بخش توسط شورای منطقه، به کار در هر بخش از هیچ بازبینیِ آغازشده به (1)
-ی محلی ایجادشده برای اهداف مشابه یا مکمل برای هرگونه خدمات ارائهی خیریهمؤسسه
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مگر اینکه بازبینی با توافق شورای آن استان  یابدشده توسط شوراهای استان گسترش نمی
 یابد.گسترش 

 شود.( د رابطه با ولز اعمال نمی1بند ) (5)

196 .s.194  وs.192تکمیلی : 
 -ی زیر استبه معان "شورا"و این بخش  195و  191های در بخش (3)

(a) ،شورای منطقه 

(b) ،شورای استان 

(c) شورای شهرستان 

(d) شورای بخشِ لندن، یا 

(e) ن.شورای عوامِ شهر لند 
و  191های برای اهداف بخش ها آنی عنوان نمایندهتواند هر سازمان داوطلبانه را بهشورا می (1)

ممکن  ها آنوجود( یا در مواردی که  در صورتها )، در این شرایط و در این محدودیت195
 است موافق باشند، استخدام کند.

 -ی هرگونه نهادی استبه معن "سازمان داوطلبانه"(، 1در بند ) (1)

(a) یابند، وجز برای منفعت ادامه میها بهکه فعالیت 

(b) .یک مقام محلی یا عمومی نیست 

ی مؤسسات  درباره 195و  191های موجب بخشعزل هیئت مشترک هر یک از توابع شورا به (1)
ی شورایی اختیارات مشابهی با شورایی دارد که برای اهداف مشابه یا ی محلی در حوزهخیریه

 شوند.شده توسط این هیئت ایجاد میخدمات ارائه تکمیلی برای هرگونه

 همکاری بین مؤسسات خیریه و بین مؤسسات خیریه و مقامات محلی .197
 -عزل هر شورای محلی و هر هیئت مشترکِ هر یک از توابع شورای محلی (3)

(a) منظور ی ایجادشده برای اهداف مشابه یا تکمیلی بهی خیریهتواند با هر مؤسسهمی
 -شده توسط شورا یا هیئت صورت گیرد، مقدمات برای هماهنگیِهخدمات ارائ

(i) های شورا یا هیئت، وفعالیت 

(ii) ی خیریه،از مؤسسه ها آن 

 ی خیریه نفع برند، واشخاصی که ممکن است از آن خدمات یا از مؤسسه به نفع
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(b) آن اشخاص از هرگونه اطالعات به به نفعی خیریه در آزادی برای افشای هر مؤسسه-
شده توسط شورا یا هیئت است، چه مقدمات با آمده در ارتباط با خدمات فراهمدست

 اند یا نه. موجب این بند ایجاد شدهی خیریه بهمؤسسه

 -صورت زیر استبه  "شورای محلی"(، معانی 3در بند ) (1)

(a) در رابطه با انگلستان- 

(i) شورای منطقه 

(ii) شورای استان 

(iii) شورای بخشِ لندن 

(iv) شورای بخش 

(v) لندن، یا شورای عوام شهر 

(vi) شورای جزایر سیلی، و 

(b) در رابطه با ولز- 

(i) ،شورای استان 

(ii) شورای بخش، یا 

(iii) .شورای عوام 

ی خیریه، از هر چیزی در امانات مؤسسه نظر صرفتوانند با ی خیریه میهیئت امنای مؤسسه (1)
 ها آنی که برای در صورتموجب این بند همه یا هر یک از کارهای زیر را انجام دهند، به

 -ی خیریه ارتقا یابد یا مؤثرتر انجام شودد که احتمال دارد کار مؤسسهمشخص شو

(a) غیر از کار مؤسسات  یا به 195موجب بخش شده بهتوانند در هر بازبینی انجاممی ها آن
 خیریه یا هر کالس از مؤسسات خیریه همکاری کنند؛

(b) ی ی خیریها مؤسسه( یا ب3موجب بند )توانند مقدمات را با یک مقام فعال بهمی ها آن
 ی دیگر انجام دهند؛ی خیریهو آن مقامات یا مؤسسه ها آنهای دیگر برای همکاری فعالیت

(c) رساندن  ها آنی دیگر را با نظر به، به اطالع توانند اطالعات مؤسسات خیریهمی ها آن
 شود.گرفته می در نظر ها آنمنتشر کنند که منفعت 

ی هرگونه واسطه( به1موجب بند )ی اقدام بهوانند هزینهتی خیریه میهیئت امنای مؤسسه (1)
 ی خیریه را تسویه کنند.عنوان درآمد مؤسسهبه قابل اطالقدرآمد یا پول 



پیوست ها  /  433

 ی بخشیمؤسسات خیریه
 انتقال اموال به شورای بخش یا عوام یا انتصابات آن. 198

 -دارنده میشود که هیئت امنا هرگونه اموال را نگاین بخش در جایی اعمال می (3)

(a) موجب قوانین چهاردیواری ها )خواه بهبرای اهداف زمین بازآفرینی عمومی یا سهمیه
ی دارای شورای عوام، باشند یا نه( برای منفعت ساکنانِ بخشِ دارای شورا یا )در ولز( جامعه

 یا

(b) ی مرتبط با بخش یا جامعه؛برای دیگر اهداف خیریه 

که بـرای   گونه آنشود ی هرگونه اهداف عمومی اعمال میبرا شده ینگهدارو این برای اموال 
 شود.برای اهداف خیریه اعمال می شده ینگهداراموال 

توانند با تأیید کمیسیون و با توافق شورای بخش یا عوام، اموال را انتقال دهند هیئت امنا می (1)
 -به

(a) شورای بخش یا عوام، یا 

(b) شده توسط شورای بخش یا عوام؛اشخاص منصوب 

شرایط یکسان که هیئـت امنـا    بر اساسباید اموال را مانند امانات و  ها آنورا یا انتصابات و ش
 انجام دادند، نگهداری کنند

 اختیار مقامات محلی برای نصب هیئت امنای نماینده. 199
ی بخشی در یک بخش یا )در ی خیریهشود که یک مؤسسهاین بخش در جایی اعمال می (3)

 -ولز( در جامعه 

(a)  ی وابسته به کلیسا، یای خیریهؤسسهیک م 

(b) سال قبل نیست. 11شده در مالیی تأمینی خیریهیک مؤسسه 

 -ی خیریه شامل این اشخاص نباشندی که هیئت امنای مؤسسهدر صورت (1)

(a) های دولت محلی یا ساکنانِ بخش یا جامعه، یاکنندهشده توسط انتخابانتخاب 

(b) خش یا )در ولز( توسط شورای عوام یا ی بشده توسط شورای بخش یا جلسهمنصوب
 شورای استان یا )بسته به مورد( شورای شهرستان،
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تواند ی بخش یا شورای عوام یا شورای استان یا شورای شهرستان میشورای بخش یا جلسه
تواننـد  عنوان کمیسـیون مـی  ی اضافی را منصوب کنند که این تعداد به ی خیریههیئت امنای مؤسسه

 مجاز باشند.
صورت به منصوب نشدهنشده یا ی خیریه انتخابی که تنها یک متولی مؤسسهدر صورت (1)

توانند با تأیید ی خیریه می( وجود دارد، تعداد هیئت امنای مؤسسه1ذکرشده در بند )
 -نفر افزایش یابند، که 1کمیسیون تا 

(a) تواند توسط دفتردار متولی منصوب شود، ویک نفر می 

(b) ی بخش یا شورای عوام یا شورای استان ط شورای بخش یا جلسهتواند توسیک نفر می
 یا شورای شهرستان منصوب شود.

 2894اختیارات انتصاب حاصل از اختیارات قبل از . 311
ی غیر از مؤسسه ی خیریه بهموجب امانات مؤسسهشود که به( در جایی اعمال می1بند )  (3)

 -ی وابسته به کلیساخیریه

(a) روستایی )چه در اتاق دعا یا نه(، یا ساکنان کلیسای بخش 

(b) ،یک اتاق دعای انتخابی 

ی ی خیریه یا هیئت امنا یا ذینفعانِ مؤسسـه ( حق انتصاب هیئت امنای مؤسسه3291قبالً )در 
 خیریه را داشتند.

 -انتصاب صورت گرفته است (1)

(a)  در یک بخشِ دارای شورای بخش یا )در ولز( یک جامعه دارای شورای عوام، توسط
شده توسط شورای بخش ای بخش یا عوام، یا در مورد ذینفعان، توسط اشخاص منصوبشور

 یا عوام؛

(b)  در یک بخش بدون داشتن شورای بخش یا )در ولز( یک جامعه بدون داشتن شورای
 ی بخش یا توسط شورای استان یا )بسته به مورد( شورای شهرستان.عوام، توسط جلسه

 -شود که( در جایی اعمال می1بند ) (1)

(a) متصدیان ذاتی، یا 
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(b) ( 3291ی وابسته به کلیسا، سرپرستان ذاتی، قبالً )در ی خیریهجز در مورد مؤسسهبه
ی بخشی در یک بخش ی خیریهی خیریه یا هیئت امنا برای مؤسسههیئت امنای مؤسسه

 تنهایی یا مشترکاً با دیگر اشخاص بودند.روستایی بودند، یا به

امنای سرپرست کلیسا، هیئت امنا )برای تعدادی کمتر از آن از  جای متصدی سابق یا هیئتبه (1)
 -شدهمتصدی سابق یا هیئت امنای سرپرست کلیسا( وجود دارند، منصوب

(a) ی توسط شورای بخش یا، در صورتی که شورای بخش وجود ندارد، توسط جلسه
 بخش، یا

(b)  ی استان یا ی که شورای عوام وجود ندارد، توسط شورادر صورتتوسط شورای عوام یا
 )بسته به مورد( شورای شهرستان.

دولت  3291ی بالفاصله قبل از تصویب قانون به دوره "(3291سابقاً )در "در این بخش  (5)
 شود.بر این اساس تفسیر می "سابقاً"محلی است و 

 
 

 2917اختیارات انتصاب حاصل از اختیارات قبل از  .312
های بیرونی لندن(، غیر از بخشدن بزرگ )به شود که خارج لن( در جایی اعمال می1بند ) (3)

ی خیریه یا هیئت امنای برای هر ( هیئت امنای مؤسسه3919متصدیان بخش ذاتاً از قبل )در 
 تنهایی یا مشترکاً با دیگر اشخاص بودند.ی خیریه، یا بهمؤسسه

متصدی  جای متصدی سابق هیئت امنا وجود دارند )برای یک تعداد کمتر از هیئت امنایبه (1)
 -شدهسابق(، منصوب

(a)  ی بخش، ی که شورای بخش وجود ندارد، توسط جلسهدر صورتتوسط شورای بخش یا
 یا

(b)  ی که شورای عوام وجود ندارد، توسط شورای در صورت)در ولز( توسط شورای عوام یا
 به مورد( شورای شهرستان.استان یا )بسته 

دولت محلی که پس از  3991قانون در مورد بخش شهری موجود بالفاصله قبل از تصویب  (1)
( توسط 1موجب بند )در یک بخش تشکیل نشده است، اختیار انتصاب به 3991اول آوریل 

 اجرا است.شورای منطقه قابل
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مربوط است و  3919آوریل  3ی بالفاصله قبل از به دوره "(3919سابقاً )در "در این بخش  (1)
 شود.بر این اساس تفسیر می "سابقاً"

 s.312تا  s.199موجب شده بهی اشتغالِ هیئت امنای منصوبرهدو. 311
شود انجام می 113تا  199های موجب بخشی خیریه که بههرگونه انتصاب متولی مؤسسه (3)

هیئت امنا برای انتصاب مجدد مطلوب  بازنشسته شدنساله باشد و  1ی باید برای یک دوره
 است.

 ( است.1( و )1بندهای ) بر اساساما این 
 -، در جایی که199موجب بخش در یک انتصاب به (1)

(a) موجباند بهانتصابات قبلی انجام نشده- 

(i)  یا199بخش ، 

(ii) مؤسسات خیریه یا  3971دولت محلی، قانون  3291ی متناظرِ قانون نامهآیین
 مؤسسات خیریه، و 3991قانون 

(b) شود،بیشتر از یک متولی منصوب می 

سـاله   1ی جایی که ممکن باشد( بایـد بـرای یـک دوره   شده )یا تقریباً تا نصف افراد منصوب
 منصوب شوند.

ی مدت انتصاب گرفته برای پر کردن جای خالی اتفاقی باید برای باقیماندهانتصاب صورت (1)
 قبلی باشد.

313 .s.198  تاs.311تکمیلی : 
، در رابطه با هر بخش یا )در ولز( "ی بخشیی خیریهمؤسسه"، 111و  199های در بخش (3)

ی منافعی که ی خیریه است که منافعی دارند، یا توزیع جداگانهی یک مؤسسهبه معنمعه، جا
 -هست، محدود به ساکنانِ

(a) ،بخش یا جامعه 

(b)  یک بخش وابسته به کلیسای قدیمی منفرد که شامل آن بخش یا جامعه یا بخشی از آن
 است، یا

(c)  ی همسایه.عهبخش یا جام 1یک ناحیه متشکل از آن بخش یا جامعه با کمتر از 
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ی مقدماتی یا داری، کنترل یا مدیریت هرگونه مدرسهبر امانت 111تا  192های بخش (1)
 گذارد.چهارچوب و استاندارهای مدرسه تأثیر نمی3992داوطلبانه در مفهوم قانون 

 -111تا  192های بخش (1)

(a)  شوند، وبرای جزایر سیلی اعمال نمی 

(b) موجب هر مصوبه مربوط به صادرشده بههر دستور )شامل هر دستور بعدی(  بر اساس
 های دولت محلی یا اختیارات مقامات محلی تأثیر دارند. دولت محلی با توجه به حوزه

 تکمیلی
 های مربوط به واگذاری یا انتقال اموالنامهتأثیر آیین. 314

رداد عنوان نقض قـرا  این بخش به مفادموجب هر یک از واگذار نکردن یا عدمِ انتقال اموال به
 شود. شود یا منجر به جریمه مییا شرط در برابر تصرف اجرا می

 26بخش 
 ی خیریههای مؤسسهادغام

 ثبت
 ی خیریههای مؤسسهثبت ادغام .312

یابد تا توسط کمیسیون نگه داشته شود، به روشی که ی خیریه ادامه میهای مؤسسهثبت ادغام (3)
 .شودکند مناسب است و توسط آن حفظ میفکر می

ی مربوطه باشد که مطابق ی خیریهثبت باید شامل یک دفتر ثبت در رابطه با هر ادغام مؤسسه (1)
 توانند تعیین شوند.هایی میشود و چنین روشبه کمیسیون اعالم می 119با بخش 

 و غیره "ی مربوطهی خیریهادغام مؤسسه"معنی . 316
 -این معنی است به "ی مربوطهی خیریهادغام مؤسسه"در این بخش       (3)

(a) ( تمام "گیرندهتحویل") ها آنی خیریه در ارتباط با آنکه یکی از ادغام دو یا چند مؤسسه
( در یا بعد از "دهندهانتقال"اموال دیگری یا دیگران را به آن انتقال داده است، هر کدام )یک 

 شود، یاگیرنده دیگر وجود ندارد، یا وجود آن متوقف میانتقال اموال آن به تحویل

(b) ی ( در ارتباط با آنکه هر دو یا همه"دهندگانانتقال"ی خیریه )ادغام دو یا چند مؤسسه
به  ها آنکنند، در یا بعد از انتقال تمام اموال را متوقف می ها آنوجود ندارند، یا وجود  ها آن

 (."گیرندهتحویل"ی جدید )ی خیریهیک مؤسسه
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 -ی خیریه استل هر مؤسسهدر مورد ادغام که شامل انتقال اموا (1)

(a) ( و "اموال نامحدود"که هر دو و دیگر اموال وقف دائم دارد ،) 

(b) ی خیریه نیستند،نامه برای پایان مؤسسهکه امانات شامل آیین 

 شود.( اعمال می1تغییرات در بند ) بر اساس( b( یا )a()3بند )
 -از اند عبارتی خیریه تغییرات در ارتباط با هر مؤسسه  (1)

(a) شود، وه به تمام اموال آن، اشاره به تمام اموال نامحدود آن تلقی میاشار 

(b) شود.عنوان محذوف تلقی میهر اشاره به توقف وجود آن به 

 -112و  119های در این بخش و بخش (1)

(a) هر ارجاع به انتقال اموال شامل یک انتقال تحت تأثیرِ اعالم واگذاری است، و 

(b) "شود.( اعمال می1)131ت که برای آن بخش ی اعالمی اسبه معن "اعالم واگذاری 

 ی خیریههای مؤسسهی ادغاماطالعیه. 317
ی مربوطه اطالع ی خیریه( ممکن است در رابطه با ادغامِ یک مؤسسه1)115موجب بخش به  (3)

 -داده شود در هر زمانی بعد از

(a) انتقال اموال مشمولِ ادغام صورت گرفته است، یا 

(b) (آخرین آن انتقاالت صورت ی که بیشتر از یک در صورت )انتقالِ اموال گنجانده شود
 گرفته است.

ی مربوطه صورت گیرد، ی خیریهی که اعالم واگذاری در رابطه با ادغام یک مؤسسهدر صورت (1)
( باید با توجه به ادغام، زمان انتقال اطالع داده شود، یا زمانی که 1)115موجب بخش به

 صورت گرفته است. (3آخرین انتقاالت ذکرشده در بند )

ی تحویل گیرنده اطالع داده شود ی خیریه( توسط هیئت امنای مؤسسه1)115موجب بخش به (1)
 -و باید

(a) هایی که انتقال یا دهندگان اموال مشمول ادغام و تاریخ یا تاریخدهنده یا انتقالانتقال
 انتقاالت صورت گرفتند، تعیین شوند،

(b)  های مؤسسه یا مناسب در رابطه با ادای بدهیشامل یک اظهارنامه باشد که ترتیبات
 اند، و دهنده صورت گرفتهی انتقالمؤسسات خیریه

(c) ( تنظیم شوند.1(، موضوعات ذکرشده در بند )1ی موردنیاز توسط بند )در مورد اطالعیه 
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 -از اند عبارتموضوعات  (1)

(a) ،این واقعیت که اعالم واگذاریِ موردبحث انجام شده است 

(b) انجام شده است، و تاریخی که اعالم 

(c)  ( صورت گرفت.1)131موجب بخش اعالم به بر اساستاریخی که واگذاریِ عنوان 

 ی خیریههای مؤسسهشده در دفترِ ثبت ادغامجزئیات ثبت. 318
ی خیریه در رابطه با ادغام های مؤسسهشده در دفتر ثبتِ ادغام( برای ثبت انجام1بند ) (3)

 شود.( اعمال می1)115ت موردنیاز توسط بخش صور ی مربوطه، بهی خیریهمؤسسه

 -ثبت باید (1)

(a) گرفته را تعیین کند،تاریخ انتقال یا انتقاالت اموال مشمول در ادغام صورت 

(b)  اگر اعالم واگذاری در رابطه با ادغام صورت گرفت، موضوعات ذکرشده در بخش
 ( تنظیم شوند، و1)119

(c)  کند مناسب است.یون فکر میکه کمیس گونه آنشامل دیگر خصوصیات ادغام باشد 

 ی خیریههای مؤسسهحق بازرسیِ دفتر ثبت ادغام. 319
های منطقی باز ی خیریه باید برای بازرسی عمومی در تمام زمانهای مؤسسهدفتر ثبت ادغام (3)

 باشد.

در ( 3جایی که در آن هرگونه اطالعات موجود در دفتر ثبت به شکل سند نیست، بند ) (1)
های دسترس برای بازرسی عمومی را به شکل خوانا در تمام زمان قابل نیاز اطالعاتِ صورت

 کند.منطقی تفسیر می

 های واگذاری و اثر ادغام بر هدایای خاصاعالم
 های واگذاری قبل از ادغاماعالم. 321

 -شود که ( برای یک اعالم اعمال می1بند ) (3)

(a) دهنده انجام میی انتقالی خیریهبا انجام اهداف این بخش توسط هیئت امنای مؤسسه-
 شود،

(b) شود، وی مربوطه انجام میی خیریهدر ارتباط با ادغام مؤسسه 

(c) دهنده بر (( تمام اموال انتقال1( و )1بندهای ) بر اساسمنظور تأثیری است که )به
 (."شدهتاریخ تعیین"شوند )شود، واگذار میگیرنده در تاریخی که در اعالمیه تعیین میتحویل
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دهنده در شده برای واگذاریِ عنوان قانونی برای تمام اموال انتقالمیه در تاریخ تعییناعال (1)
 شود.گیرنده، بدون نیاز به هرگونه انتقال سند بعدی آن اجرا میتحویل

 ( است.1( و )1بندهای ) بر اساساین 
 -شود برای( اعمال نمی1بند ) (1)

(a)  غیر از دهنده )به امانات انتقال اسبر استوسط انتقالِ امن  شده ینگهدارهرگونه زمین
 امانت برای سهام یا سهام قرضه(، بر اساس شده ینگهدارزمین 

(b)  نامه که شامل نامه یا توافقموجب اجارهدهنده بهتوسط انتقال شده ینگهدارهرگونه زمین
ق دهنده بدون توافی انتقالواگذاری بهره در برابرشده( هرگونه پیمان )با این حال توصیف

 شده به دست آمده باشد، یایک شخص دیگر است، مگر اینکه توافق قبل از تاریخ تعیین

(c)  توسط یک  شده ینگهدارهرگونه سهام، سهمیه، مقرری یا دیگر اموال که تنها در دفاتر
انتقال مصوبه قابل هرگونهموجب شده توسط یا بهروش دستور داده شرکت یا نهاد دیگر یا به 

 است.

 بر اساس( 1ثبت زمین، بند ) 1111شده در مفهوم قانون آن برای زمین ثبت در درخواست (1)
 های موردنیاز برای ثبت(.آن قانون است )حالت 19بخش 

 دهندهی خیریه بر هدایا برای انتقالاثر ثبتِ ادغام مؤسسه .322
 هایی خیریه در دفتر ثبتِ ادغامشود که ادغام یک مؤسسهاین بخش در جایی اعمال می (3)

 ی خیریه ثبت شود.مؤسسه

 -هرگونه هدیه که (1)

(a) شود، ودهنده بیان میعنوان هدیه برای انتقالبه 

(b) گذارد،در یا قبل از تاریخ ثبت ادغام اثر می 

 ی مستثنی باشد.گذارد، مگر اینکه یه هدیهگیرنده اثر میعنوان یک هدیه بر تحویلبه
 -ی کهدر صورتی مستثنی است یک هدیه، هدیه (1)

(a) ( است، و1)117ی خیریه در بخش دهنده یک مؤسسهانتقال 

(b)  شود که در آن تمام یا بخشی از گرفته می در نظرامانات  بر اساسهدیه برای نگهداری
 شود.ی خیریه نگهداری میوقف دائمِ مؤسسه
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 s.322و  s.321و غیره در  "گیرندهتحویل"و  "دهندهانتقال". 321
 -133و  131های در بخش (3)

(a) ی مربوطه، ارجاع به ی خیریهدهنده، در رابطه با یک ادغام مؤسسهاع به انتقالهرگونه ارج
 است، و 117دهندگان( در مفهوم بخش دهنده )یا یکی از انتقالانتقال

(b) ی خیریه دهنده یک مؤسسهدهنده، در جایی که انتقالهرگونه ارجاع به تمام اموال انتقال
دهنده است )در مفهوم بخش ال نامحدود انتقال( است، ارجاع به تمام امو1)117در بخش 

117(1()a.)) 

ی گیرنده، در رابطه با ادغام یک مؤسسه، هرگونه ارجاع به تحویل133و  131های در بخش (1)
 -ی مربوطه، ارجاع است بهخیریه

(a) ی که یک شرکت یا شرکت سهامی دیگر در صورت(، 117گیرنده )در مفهوم بخش تحویل
 است، و

(b)  گیرنده )در مفهوم بخش ی تحویلی خیریه، هیئت امنای مؤسسهورتص ینادر غیر
117.) 

 تکمیلی
 های مربوط به واگذاری یا انتقال اموالنامهاثر آیین .323

عنوان نقض قـرارداد   این بخش به مفادموجب هر یک از واگذار نکردن یا عدمِ انتقال اموال به
 شود. جریمه می شود یا منجر بهیا شرط در برابر تصرف اجرا می

 CIOsاستثنا برای  .324
)ادغـام   115شـود در جـایی کـه بخـش     هیچ چیزی در این بخش در یک مورد اعمـال نمـی  

CIOs انتقال مسئولیت  111( یا(CIO  بهCIO اعمال می )شود.دیگر 
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 27بخش 
 دیوان محاکمات

 2فصل 
 عمومی

 دیوان محاکمات. 322
باط با هر درخواست تجدیدنظر، درخواست یا ارجاع، در ارت "دیوان محاکمات"در این قانون،  (3)

 -به معانی زیر است

(a) موجب قوانین دادرسی دیوان محاکمات باالرتبه، در هر مورد در جایی که توسط یا به
منظور شنیدن درخواست دیوان محاکمات تعیین شود که دیوان محاکمات باالرتبه به

 تجدیدنظر، درخواست یا ارجاع است، یا

(b) اکمات ردیف اول در هر مورد دیگر.دیوان مح 

 -دیوان محاکمات صالحیتِ شنیدن و تعیین موارد زیر را دارد (1)

(a) هایی که ممکن است به دیوان محاکمات مطابق با درخواست تجدیدنظرها و درخواست
ی دیگر، با توجه به تصمیمات، دستورات یا قوانین کمیسیون ارائه شود، ، یا هر مصوبه1فصل 

 و

(b) توسط کمیسیون یا دادستان کل به دیوان  1ممکن است مطابق با فصل  موضوعاتی که
 محاکمات ارجاع داده شوند.

ها و موضوعاتی که توسط دیوان محاکمات مطابق با درخواست تجدیدنظرها، درخواست (1)
 -شده بای تصویبشوند، یا هر مصوبه شنیده و تعیین می 1و  1های فصل

(a) (، و1)137موجب بخش قوانین ایجادشده به 

(b) .قوانین دادرسی دیوان محاکمات 

 ها یا ارجاعاتقوانین مربوط به درخواست تجدیدنظرها، درخواست .326
ها یا ارجاعات به دیوان محاکمات این بخش در ارتباط با درخواست تجدیدنظرها، درخواست (3)

 ( ذکر شدند.1)135شود که در بخش اعمال می

 -تواند ایجاد کند قوانین القضات میقاضی (1)
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(a) ها یا ارجاعات انجام تدوین مراحلی که باید قبل از درخواست تجدیدنظرها، درخواست
ای که در آن هرگونه مراحل باید انجام شوند )و دوره شوند که به دیوان محاکمات ارائه می

 شوند(؛

(b)  تا پس از تصمیم یا دستور نهاییِ  ها آنموردنیاز کمیسیون برای اطالع حقوق اشخاص به
 ه دیوان محاکمات درخواست تجدیدنظر دهند یا اعمال کنند.کمیسیون ب

ی دیگر را با تنظیم اجرای نامهقوانین دادرسیِ دیوان محاکمات ممکن است هرگونه آیین (1)
حقوق برای درخواست تجدیدنظر یا اعمال به دیوان محاکمات و موضوعات مرتبط با ایجاد 

 ارجاع به آن اجرا کنند.

 -تواند مشورت کند با( می1و ) (1موجب بخش )قوانین به (1)

(a) دیوان محاکمات، یا 

(b) .هر شخص دیگر 

 -موجب این بخشالقضات بهقوانین قاضی (5)

(a) شوند، وتوسط ابزار قانونی ایجاد می 

(b) ی مجلس پارلمان در معرض ابطال است.پس از قطعنامه 

 -توانند ایجاد کنندموجب این بخش میالقضات بهقوانین قاضی (7)

(a) های متفاوت، وبرای پروندهی متفاوت نامهآیین 

(b) القضات  مناسب که قاضی گونه آناندازهای مکمل، ضمنی، مهم یا انتقالی یا پس نامهآیین
 گیرد.در نظر می

 درخواست تجدیدنظر از دادگاه. 327
ها و اجرا، دیوان محاکمات، دادگاه 1119( از قانون 1)31( و 1)33های برای اهداف بخش (3)

عنوان احزاب دعاوی قبل از دیوان محاکمات در رابطه با هرگونه ل بهکمیسیون و دادستان ک
-( تلقی می1)135صورت ذکرشده در بخش  درخواست تجدیدنظر، درخواست یا ارجاع به

 شوند.

دیوان محاکمات،  1119از قانون  31یا  33موجب بخش در مورد درخواست تجدیدنظر به (1)
شده ن محاکمات که در آن یک موضوع ارجاع دادهها و اجرا در برابر یک تصمیمِ دیوادادگاه
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شود، دیوان محاکمات و دادگاه با شنیدن  به آن توسط کمیسیون یا دادستان کل تعیین می
 -درخواست تجدیدنظر

(a) شده به دیوان محاکمات رسیدگی کنند، وباید دوباره به موضوع ارجاع داده 

(b) دسترس نباشد.اکمات قابلممکن است شاهدی را در نظر بگیرند که برای دیوان مح 

 مداخله توسط دادستان کل. 328
 -شود برای هرگونه اقداماتاین بخش اعمال می (3)

(a) قبل از دیوان محاکمات، یا 

(b) در درخواست تجدیدنظر از دیوان محاکمات، یا 

 که در آن دادستان کل یک حزب نیست.
ارک الزم در مورد تواند دستور دهد که تمام مدنهاد مناسب در هر مرحله از اقدامات می (1)

 عملیات به دادستان کل ارسال شوند.

 -( ممکن است صادر شود توسط نهاد مناسب 1موجب بند )دستور به (1)

(a) از پیشنهاد خودش، یا 

(b) .در درخواست از هرگونه حزب برای این اقدامات 

 -توانددادستان کل می (1)

(a)  وکند الزم یا مصلحت است، روشی که فکر میدر اقدامات مداخله کند به 

(b)  استدالل کند، قبل از اینکه نهاد مناسب هرگونه موضوع در ارتباط با اقداماتی که ضروری
 طور کامل استدالل کند.داند را بهمی

 ( صادر شود یا نشود.1موجب بند )شود، خواه یک دستور به( اعمال می1بند ) (5)

ست تجدیدنظر ی درخوای دیوان محاکمات یا، در پروندهبه معن "نهاد مناسب"در این بخش  (7)
 شنود.یدنظر را میتجداز دیوان محاکمات، دیوان محاکمات یا دادگاهی است که درخواست 

 1فصل 
 ها به دیوان محاکماتهای تجدیدنظر و درخواستدرخواست

 های تجدیدنظر: عمومیدرخواست. 329
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ظر مراجعه کنید( درخواست تجدیدن 111بازبینی )به بخش جز در مورد یک موضوع قابلبه (3)
، 7از جدول  3العمل یا دستور ذکرشده در ستون هرگونه تصمیم، دستور در برابرممکن است 

 به دیوان محاکمات برسد.

 -این درخواست تجدیدنظر ممکن است برسد توسط (1)

(a) دادستان کل، یا 

(b) 7از جدول  1شده در دفتر ثبت مربوطه در ستون هر شخص تعیین. 

 است. کمیسیون پاسخگوی این درخواست تجدیدنظر (1)

 -در تعیین درخواست تجدیدنظر، دیوان محاکمات (1)

(a) شده برای تجدیدنظر رسیدگی باید دوباره به تصمیم، دستورالعمل یا دستور درخواست
 کند، و

(b)  دسترس نیست را در نظر بگیرد.تواند شاهدی که برای کمیسیون قابلمی 

 -توانددیوان محاکمات می (5)

(a) درخواست تجدیدنظر را رد کند، یا 

(b) شده در دفتر ثبت تی که درخواست تجدیدنظر را بپذیرد، هرگونه اختیار تعییندر صور
 را اجرا کند.  7از جدول   1مربوطه در ستون 

 s.21موجب های تجدیدنظر: دستورات بهدرخواست. 311
موجب یک دستور صادرشده به در برابر( در رابطه با درخواست تجدیدنظر a()1)139بخش  (3)

 د )اختیار فراخوانِ اسناد(.شواعمال نمی 51بخش 

در درخواست تجدیدنظر، دیوان محاکمات باید بررسی کند که آیا اطالعات یا سند  (1)
 -موردبحث

(a) ی خیریه است یا خیر؛مربوط به مؤسسه 

(b) .مربوط به عزل توابعِ کمیسیون یا متولی رسمی است یا خیر 

ذیرد که موافق است ی بپدر صورتتواند درخواست تجدیدنظر را تنها دیوان محاکمات می (1)
 ( نشود.b( یا )a()1اطالعات یا سند موردبحث مشمول بند )
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 هابازبینی. 312
بازبینی به دیوان محاکمات ارائه یک درخواست ممکن است برای بازبینی یک موضوع قابل (3)

 شود.

 -چنین درخواستی ممکن است صورت بگیرد توسط (1)

(a) دادستان کل، یا 

(b) که متناظر با دفتر ثبت در  7از جدول  1ر ستون هرگونه شخص ذکرشده در دفتر ثبت د
 بازبینی است.است که مربوط به موضوع قابل 3ستون 

 کمیسیون پاسخگوی چنین درخواستی است. (1)

در تعیین چنین درخواستی، دیوان محاکمات باید اصولی را اعمال کند که توسط دادگاه عالی  (1)
 شوند.در درخواست برای بازبینی قضایی اعمال می

 -تواندان محاکمات میدیو (5)

(a) درخواست را رد کند، یا 

(b) شده در ستون ی که درخواست را بپذیرد، هرگونه اختیارِ ذکرشده در مورد ثبتدر صورت
است که مربوط به موضوع  3شده در ستون را اجرا کند که مطابق با مورد ثبت 7از جدول  1

 بازبینی است.قابل

 بازبینیموضوعات قابل. 311
 -از اند عبارتبازبینی اشاره به موضوعات قابلدر این فصل  (3)

(a) ( اعمال می1تصمیماتی که برای بند )شود، و 

(b) ( اعمال می1دستوراتی که برای بند ).شود 

 -شود برای تصمیمات کمیسیون این بند اعمال می (1)

(a) با توجه به یک نهاد خاص؛ 17موجب بخش به منظور فرمانِ ثبتبه 

(b)  با توجه به یک کالس از مؤسسات؛ 17بخش موجب منظور فرمان ثبت بهبه 

(c) ؛97موجب بخش گذاری مشترک بهلغو طرح سرمایه 

(d) ؛311موجب بخش ی مشترک بهلغو طرح سپرده 

(e) ی خیریه و )اختیار معامالت مجاز با اموال مؤسسه 315موجب بخش لغو یک دستور به
 ی خیریه؛غیره( در رابطه با یک مؤسسه
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(f) های زمین( در رابطه با ها در موقعیت)محدودیت 339موجب بخش لغو یک دستور به
 ی خیریه؛به امانت برای یک مؤسسه شده ینگهدارزمین 

(g) ها( در رابطه با رهن یک ها در رهن)محدودیت 311موجب بخش لغو یک دستور به
 ی خیریه.زمین به امانت برای یک مؤسسه

( )تحقیق و 1)319موجب بخش این بند برای دستور صادرشده توسط کمیسیون به (1)
 شود.حسابرسی( در رابطه با یک شرکت خیریه اعمال می

 ارجاع موضوعات به کمیسیون .313
برای اختیار ارجاع یک موضوع به کمیسیون، اختیارِ ارجـاع   7از جدول  1ارجاعات در ستون 

 -موضوع هستند
(a) طور کلی، یا به 

(b) وسط دیوان محاکمات.شده تبرای تعیین مطابق با حکم صادرشده یا دستور صادر 

ها بـه  های تجدیدنظر و درخواستهای مربوط به درخواستنامهاختیار اصالح آیین. 314
 دیوان محاکمات

 -تواند با دستوروزیر می (3)

(a)  را اصالح کند یا در غیر اینصورت تغییر دهد، 7شده در جدول ثبتیک مورد 

(b) اضافه کند، یا 7شده به جدول یک مورد ثبت 

(c) حذف کند. 7شده را از جدول یک مورد ثبت 

تواند چنین اصالحات، درخواست تجدیدنظرها یا دیگر ( می3موجب بند )یک دستور به (1)
 -تغییرات را انجام دهد از

(a)  یا111تا  139بخش ، 

(b)  شود،اعمال می 7یک مصوبه که در آن، این فصل و جدول 

ور، وزیـر مناسـب در   ایجادشده توسط این دسـت  7که در پی هرگونه تغییر در جدول  گونه آن
 گیرد.نظر می

مؤسسات  1117از قانون  59( )با تغییرات ضروری( در رابطه با بخش 1( و )3بندهای ) (1)
 -که گونه آنشود خیریه اعمال می

(a) آن بخش در این فصل موجود بودند، و 
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(b) ( ارجاع به بخش1در بند ) ی دیگر مربوط نامهمشمول ارجاع به هر آیین 111تا  139های
از قانون  1از بخش  3خواست تجدیدنظرها به دیوان محاکمات است که شامل فصل به در
 مؤسسات خیریه است. 1117

 3فصل 
 ارجاعات به دیوان محاکمات

 ارجاعات توسط کمیسیون. 312
 –موضوعی که  (3)

(a) در ارتباط با اجرا توسط کمیسیون هرگونه عملکردهای آن افزایش یافته است، و 

(b) ی امور ی خیریه در هر جنبه یا کاربرد آن برای حالت ویژهشامل اجرای قانون مؤسسه
 است،

ی که کمیسیون آن را برای در صورتتواند توسط کمیسیون به دیوان محاکمات ارجاع داده شود  می
 بگیرد. در نظرارجاع موضوع به دیوان محاکمات مطلوب 

 دهد.تواند چنین ارجاعی را تنها با رضایت دادستان کل انجام کمیسیون می (1)

 کمیسیون یک بخش برای دادرسی قبل از دیوان محاکمات در ارجاع است. (1)

 -شوندهای دادرسی قبل از دیوان محاکمات در ارجاع عنوان میموارد زیر برای بخش (1)

(a) دادستان کل، و 

(b) با دستور دیوان محاکمات- 

(iهیئت امنای مؤسسه )   ی خیریه که احتماالً تحت تأثیر تصمیم دیـوان محاکمـات در
 جاع است،ار

(iiهر مؤسسه )ای که یک شرکت سهامی است، وی خیریه 
(iii) گیرد.هر شخص دیگری که احتماالً تحت تأثیر قرار می 

 ارجاعات توسط دادستان کل  .316
 -هر موضوعی که موارد زیر را شامل شود (3)

(a)  ی خیریه در هر جنبه، یااجرای قانون مؤسسه 

(b) ی امور،ی خیریه برای حالت ویژهکاربرد قانون مؤسسه 
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ی کـه دادسـتان   در صورتممکن است توسط دادستان کل به دیوان محاکمات ارجاع داده شود 
 کل ارجاع موضوع به دیوان محاکمات را مطلوب در نظر بگیرد.

 دیوان محاکمات یک بخش برای دادرسی قبل از دیوان محاکمات در ارجاع است. (1)

 -شوندکمات در ارجاع عنوان میهایی برای دادرسی قبل از دیوان محاموارد زیر بخش (1)

(a) کمیسیون، و 

(b) با دستور دیوان محاکمات- 

(iهیئت امنای مؤسسه )     ی خیریه که احتماالً تحت تـأثیر تصـمیم دیـوان محاکمـات در
 ارجاع است،

(iiهر مؤسسه )ای که یک شرکت سهامی است، وی خیریه 
(iiiهر شخص دیگری که احتماالً تحت تأثیر قرار می ).گیرد 

 شده به دیوان محاکماتاختیارات کمیسیون در رابطه با موضوعات ارجاع داده .317
ی خیریه شود که یک موضوع که شامل کاربرد قانون مؤسسهاین بخش در جایی اعمال می (3)

به دیوان محاکمات ارجاع داده  117یا  115موجب بخش ی امور است، بهبرای حالت ویژه
 شده است.

ی خیریه برای آن با تکیه به هر دیدگاه برای کاربرد قانون مؤسسهکمیسیون نباید هر جنبه  (1)
 -بگیرد مگر اینکه در نظرحالتِ امور را 

(a) ها در ارجاع )ازجمله هرگونه دادرسی در درخواست تجدیدنظر( به نتیجه دادرسی
 اند، ورسیده

(b) تواند  ای که طی آن درخواست تجدیدنظر)یا درخواست تجدیدنظر بعدی( میهر دوره
 عموالً صورت گیرد، پایان یافته است.م

 -در جایی که (1)

(a) پاراگراف( هایa( و )b( از بند )برآورده شوند، و1 ) 

(b) ،در دادرسی موضوع به ارجاع تصمیم گرفته شده است 

ی اموری که به ارجاع مربوط اسـت، بـرای   با حالت ویژه سروکار داشتنکمیسیون باید هنگام 
 آن تصمیم اثر ارائه دهد. 
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 های زمانی در حالی که ارجاع در جریان است لیق محدودیتتع. 318
 -ی کهدر صورتشود ( اعمال می1بند ) (3)

(a)  ( کمیسیون را از انجام هر مرحله بازدارد که در غیر اینصورت مجاز یا ملزم 1)119بخش
 به انجام آن است، و

(b) وند شده در یک مصوبه انجام شی تعیینتواند تنها در طول دوره مراحل موردبحث می
 (."شدهی تعییندوره")

 -ای کهآید برای دورهشده به حالت تعلیق درمیی تعییناجرای دوره (1)

(a) شود، وشود که موضوع به دیوان محاکمات ارجاع داده میدر تاریخی شروع می 

(b) یابد که پاراگرافدر تاریخی پایان می( هایa( و )b از بخش )( برآورده شوند.1)119 

 -هیچ چیزی در (1)

(a) یااین بخش ، 

(b)  ی تواند به قطعنامهای که در طول آن کمیسیون می)تعلیق دوره 192یا  193بخش
 نشده اعتراض کند(،ی ثبتی خیریهمؤسسه

هـای  نامـه ( و هر یک از آیـین 1موجب بند )کردن همزمان بهی معلقشدهی تعیینمانع از دوره
 شود. نمی 192و  193های بخش

 نظور عمل در حالی که ارجاع در جریان استمترتیب برای کمیسیون به .319
 -شود با ترتیبِشده توسط کمیسیون اعمال نمیی انجام( در ارتباط با هر مرحله1)119بخش  (3)

(a) ها در ارجاع در زمانی هستند که آن مراحل انجام هایی برای دادرسیاشخاصی که بخش
 شوند، ومی

(b) (در صورت( ی که در پاراگرافaهیئت امنای م )نیست )که ی خیریهؤسسه- 

(iاحتماالً به )طور مستقیم تحت تأثیر انجام آن مراحل است، و 
(iiیک بخش برای دادرسی ).ها در آن زمان نیست 

( از هر 1)112تواند آن مراحل را انجام دهد باوجود تعلیق مطابق با بخش کمیسیون می  (1)
 .هاست آنم ای که در طول آن در غیر اینصورت مجاز یا ملزم به انجادوره
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ی منظور کاربرد قانون مؤسسه( کمیسیون را ملزم به اثربخشی برای تصمیم به1)119بخش  (1)
شده ی قبالً انجامکند تا حدی که این تصمیم با هر مرحلهی امور نمیخیریه برای حالت ویژه

 توسط کمیسیون در ارتباط با آن حالتِ امور مطابق با این بخش متناقض است.

 شده در ارجاعها با توجه به موضوعات تعیینت تجدیدنظرها و درخواستدرخواس. 331
( با توجه به یک 1هیچ درخواست تجدیدنظر یا درخواستی توسط شخصی که برای او بند ) (3)

( اعمال 1)119دستور یا تصمیم، یا دستورالعمل صادرشده، توسط کمیسیون مطابق با بخش 
 .شودشود، به دیوان محاکمات ارائه نمیمی

هایی بود که در شود که در هر مرحله یک بخش برای دادرسیاین بند برای شخصی اعمال می (1)
 گیری شد.شده به دیوان محاکمات تصمیمآن، موضوعِ ارجاع داده

هر مصوبه )ازجمله یکی مشمول این قانون( که برای درخواست تجدیدنظر یا درخواست به  (1)
 ( اثر دارد.3) بند بر اساسشود، می ارائهدیوان محاکمات 

 تفسیر. 332
 -در این فصل (3)

 -به معانی زیر است "ی خیریهقانون مؤسسه"
(a) مؤسسات خیریه، 1117موجب این قانون یا قانون هر مصوبه مشمول یا صادرشده به 

(b) های صادرشده توسط وزیر، ونامهشده در آیینی دیگر تعیینهر مصوبه 

(c) هر قانونی که مربوط به مؤسسات خیریه است، و 

تفسـیر(   3992ی وابسته )در مفهـوم قـانون   گذار قانونشامل یک مصوبه متشکل از  "مصوبه"
 شود.است و شامل یک مصوبه است هنگامی که تصویب یا صادر می

های وابسته به کلیسا و غیره( بر اهداف این فصل ( )شرکت1)31استثنائات موجود در بخش  (1)
 تأثیر ندارند.
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 28بخش 

 متفرقه و تکمیلی

 های خیریه ت اداری در مورد سازمانمقررا
 ی خیریه و غیره. ی اطالع دادن جلسات مؤسسهنحوه.  331

ی خیریه که به متـولی،   یک مؤسسه هیئت امنایهای موردنیاز یا مجاز توسط تمام اعالمیه (3)
 -شود ی خیریه داده می نویس مؤسسهعضو یا پذیره
(aم )از طریق پست ارسال شود وتواند ی 
(bد )عنـوان   شده بـه  به هر آدرس دادهتواند یشود، م از طریق پست ارسال  ی کهر صورت

مشغول در در حال حاضر  ی خیریه در لیست افرادِنویس مؤسسهآدرس متولی، عضو یا پذیره
 شود. ارسالی خیریه  دفتر یا مرکز اصلی مؤسسه

ی خیریه ان مؤسسهمتولی شوند که الزم است توسطمیاعمال در جایی ( 1( و )1های )بند (1)
 شود. داده میاطالع ی خیریه نویس مؤسسهی خیریه، عضو یا پذیرهمؤسسهبه هیئت امنای 

ی عادیِ پست ی حاوی آن در دوره شود، در زمانی که نامه پست اطالع داده  از طریقاگر  (1)
 شود.داده شده تلقی می یلعنوان تحو شود، بهتحویل داده می

بـه   ضرورتی ندارداین اطالعیه در مورد هرگونه جلسه یا انتخابات است،  کهی در صورت (1)
که هیچ آدرسـی  ( b()3ی خیریه ذکرشده در لیست در بند )نویس مؤسسههر متولی، عضو یا پذیره

 در انگلستان ندارد،
 اطالع داده شود.

 
 

 اجرای اسناد  اعطای اختیارِ .333
نهاد  چنددو یا تواند یی خیریه، ممؤسسهامانات  اسبر اس، ی خیریهمؤسسه هیئت امنای (3)

 -ها را اعطا کند به آن
(aیک مقام عمومی )،  یا 
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(b یک مقام محدود به روشی )منظـور  کنند بـه ی خیریه فکر می مؤسسه که هیئت امنای
مـذاکراتی کـه در آن    در تـأثیر خیریه برای  یهیئت امنای مؤسسهاجرا به نامِ و از طرف اسناد 

 خیریه یک حزب هستند، مناسب است. یئت امنای مؤسسههی
(، چنانکـه توسـط نهـاد کـل اجـرا      3بند ) موجببه یک اختیار هر سند اجراشده به دنبال (1)

 شود، اثر یکسانی دارد.
 – (3موجب بند )به اختیاریک  (1)

(aبرای هر سند کفایت می )امنـای  هیئت ی ی جلسهی قطعنامهوسیلهکند اگر کتبی یا به
اختیـار جـدا    اعطایکه در  اداری هر تشریفات درخواستخیریه ارائه شود باوجود  یمؤسسه

 ؛خواهد بوداز آن بند موردنیاز 
(bاختیارات اعطاشده )یهیئـت امنـای مؤسسـه   توسط هر یـک از   تواندمیاجرا ی قابل 

 شده یا هر روش دیگری شود؛ یدهشود یا محدود به افراد نامخیریه داده 
(c )هیئـت  باوجود هرگونه تغییر در  ،تا زمانی که لغو شود و محدودیت به این با توجه

 یهیئـت امنـای مؤسسـه   شـده توسـط   اعطاعنوان یک اختیار مداوم خیریه، به یامنای مؤسسه
 ی خیریه، اثر دارد. مؤسسه هیئت امنایو اجراشده توسط  خیریه

ی  مؤسسـه  هیئت امنایند به نامِ و از طرف این بخش، یک س موجببهاختیار  گونهدر هر (1)
برسد، اختیـارِ ضـمنی همچنـین اجـرای آن      شود، مگر اینکه هدف خالف آن به نظر خیریه اجرا می

هیئـت امنـای   ها به نامِ و از طرفِ متولی رسمی یا هر فرد دیگری اسـت، در صـورتی کـه     برای آن
 د.نتوانند این کار را انجام دهب خیریه یمؤسسه
با جایی که مفاد یک سند طبق این بخش اجرا شود، پس به نفع کسی که )پس از آن( در  (5)

  -آورد حسن نیت برای پول یا ارزش پول را به دست می
(a )یا مالکیتیا هزینه در  سود 
(b سود هر قرارداد یا توافق صریح توسط )خیریـه ثبـت شـود،   ی مؤسسـه  هیئت امنای 

 اند.موقع اجرا شده موجب این بخش به شود که بهطور قطعی فرض میبه
دیگر هسـتند و نـه فسـخِ هـر      اختیاراتموجب این بخش عالوه بر ( اختیارات اعطاشده به7)

 ها. یک از آن
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  واگذارشده به هیئت امنا اموالانتقال و شاهد عنوان برای . 334
اموال  متولیان ی خیریه، یک مؤسسهامانات  موجببه ،شود که ( در جایی اعمال می1بند ) (3)
 هیئت امنا، اعضا یا افراد دیگرِ یی جلسهتوسط قطعنامه تواندمیشده برای اهداف خیریه  ینگهدار

 ی خیریه منصوب یا برکنار شوند.مؤسسه
، شواهد کافی از این حقیقت اسـت  اندشدهکه یک متولی منصوب یا برکنار  اینامه( اعالمِ 1)

 – این نامهکه 
(aیا در جلسه ت ) هـای دیگـر توسـط     یـا بـه شـیوه    شده استوسط شخص رئیس امضا

 جلسه دستور داده 
 و شده است

(b توسط دو نفر حاضر در جلسه تأیید )شده است. 
عنـوان یـک عمـل     (، در صورتی که به1مطابق بند ) متولینصب یا عزل یک  ینامهتأیید ( 1)

هـای  عنوان جنبـه  الم واگذاری به)اع 3915قانون متولی  11اجرا شود، عملیات مشابهی با بند 
تحت تأثیر این  عزلیا  نصبدارد، چنانکه  اموال امانی در اقداماتِ انتصاب یا عزل معتمدین(

ــه   ــرار گرفتـــــــــــــــ ــدام قـــــــــــــــ ــنداقـــــــــــــــ  .باشـــــــــــــــ

اند، ( امضا و تأیید شده1اهداف این بخش که در آن مفاد یک سند ذکرشده در بند )برای  (1)
شـود امضـا و   ی استنباط( امضای سند فـرض مـی  مادهعنوان  پس مدرکِ )توسط شواهد یا به

 اند، مگر آنکه خالف آن اثبات شود.تأیید شده
 (1جز آنکـه بنـد )   شود، بهدر هر زمان اعمال می شدهی دستور دادهاین بخش برای نامه (5)

 شود.اعمال می 3973ی ژانویه 3های پس از تنها برای نامه
نهادهای ادبی و علمی را  3251شود که قانونِ ی اعمال میاین بخش در رابطه با هر نهاد (7)

 شود. ی خیریه اعمال می کند آن چنانکه در رابطه با یک مؤسسهاجرا می
عنـوان نقـض    این بخـش بـه   مفادموجب هر یک از واگذار نکردن یا عدمِ انتقال اموال به (9)

 شود. می شود یا منجر به جریمهقرارداد یا شرط در برابر تصرف اجرا می
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 اختیاراتِ اجرای کمیسیون و غیره
 اجرای مقررات به دستور کمیسیون . 332 
موجـب بنـد   )به، موجب این قانون کوتاهی کنداگر یک فرد در اجرای هر نوع مقررات به (3)

دانـد  هایی را که بـرای تـأمین آن مناسـب مـی    دهد فرد دستورالعمل دستور  تواندمی(( کمیسیون 1)
 فرض خوب اجرا کنند.  طور پیش به

 – درصورتی کهشود ( برای هیچ مقرراتی اعمال نمی3بند ) (1)

(a) فرض در رابطه با این  صورت پیشکسی که در اجرای آن کوتاهی کند یا مصرّانه به
 شود یامقررات محکوم به هرگونه مجازات کیفری می

 (bاین مقررات تحمیل ) یوسیلهشود بهمی- 
(iدستورِ کمیسیون ک ) شود یا اعمال می 117ه در بخش 

(iiِدستور )  شود.( اعمال می1) 112موجب بخش  به 117کمیسیون که در بخش 
 اجرای دستورات کمیسیون  336

بـر اسـاس اسـتفاده از     تـوان مـی ( 1با فرد متهم به نافرمانی از دسـتور ذکرشـده در بنـد )    (3)
 .کردعالی برخورد  ور دادگاهِکمیسیون برای دادگاه عالی با عطف به نافرمانی از دست

 -اند از این دستورات عبارت (1)
(a) موجبدستورِ کمیسیون به 

 فراخوانی اسناد(، ه( )اختیار برای پاسخ ب3)51بخش 
 اقدام(،شده برای تعیین دستور)اختیار  21بخش 
 ی خیریه(، ی مستقیم از اموال مؤسسهاستفاده )اختیارِ 25بخش 
 های خیریه در اسکاتلند(، سازمان )نظارت خاص بر 29بخش 
که برای حسابرسـان دسترسـی بـه اطالعـات و      یانطباق مستقیم با مقررات )اختیارِ 355بخش 

 کند(،غیره را فراهم می
 )پیامدِ مدنیِ اقدام در صورت رد صالحیت(، 321بخش 
موجـب بخـش   پاداش بـه  خیریه یا متولی دریافت یمتولی مؤسسه)رد صالحیت  327بخش 

325،) 
 شده(،)انحالل نهاد ثبت 171بخش 
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(bدستور کمیسیون به ) موجب– 
 97هـای   هر یک از بخش )صالحیتِ همزمان با دادگاه عالی برای اهداف خاص( یا 79بخش 

هـای خیریـه و غیـره( کـه نیازمنـد انتقـال یـا         )اختیاراتِ اقدام برای حفاظت از سازمان 23تا  99و 
 یا ،انی یا اجرا هستندمنظور فراخوپرداخت اموال به

(c دستور کمیسیون ) شودخوب صادر میموجب این قانون فرض به یک پیش به نیازبا. 
  عنوانِ دستوراتِ کمیسیونبه هانامهآیینسایر  .337

شامل مقررات ضـمنی   تواندمیموجب این قانون هر دستور صادرشده توسط کمیسیون به (3)
 .مناسـب اسـت   کنـد  یون برای اجرای اهـدافِ دسـتور، فکـر مـی    کمیس که گونه یا تکمیلی باشد آن

این قـانون بـر اسـاس     موجببهجایی که کمیسیون هر قلمرو اختیار را برای صدورِ دستور در  (1)
را بـه دسـتور الحـاق کنـد حتـی       مفـادی چنین  تواندمیگیرد، به آن به کار می ارجاعیا  درخواست

 دهد.را پیشنهاد نمی ها ، الحاق آنارجاع یا درخواستاگرچه 
 – کند، کمیسیوناین قانون کمیسیون یک دستور صادر می موجببهجایی که در  (1)

(a )صـدور یـا محتویـات    کنـد  که فکر میگونه  خودش اعالن عمومی دهد آن تواندمی
 یامناسب است، دستور 
(b ممکن است نیاز باشد اعالن عمومی داده ) توسط شود-  

(i)  دستور صادر کند، یا استدرخوهر فرد که 
(iiهر مؤسسه ) .ی خیریه که تحت تأثیر این دستور قرار گیرد 

بـه آن، یـک دسـتور را     ارجاعییا  درخواستگونه  با یا بدون هیچ تواندمیاین کمیسیون  (1)
انداز یا دیگر مقررات انتقالی باشد یا نباشد، کامل یا تا قسمتی خارج کند و مشروط به هرگونه پس

 ی کهورتدر ص
(aاین دستور به )انحـاللِ   171غیـر از بخـش    موجب هر یک از مقررات این قانون به(

 شود وشده( صادر مینهاد ثبت
(b در هر زمان در )شود که این دستور به اشتباه یا ماه پس از صدور دستور، قانع می 31
 .استانون صادر شده صورت در انطباق با این ق ینا غیر ی اطالعات نادرست یا دربا ارائه

موجـب ایـن قـانون، دسـتور صادرشـده توسـط       ( یا استیناف بـه 1استثنای اهدافِ بند )به (5)
 -موجب این قانونکمیسیون به
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(a) و ،شود موقع و رسمی تلقی می عنوان صدور به به 
(b )بلکـه   شـود، بودن فراخـوانی نمـی   یررسمیبودن یا غ قاعده یب یلتنها به دل موضوع

 به هر دستورِ بعدی( مطابق با مفاد آن اثر دارد.)مشروط 
این قانون ممکن است  ینامهآیین هر موجببههر دستور صادرشده توسط این کمیسیون  (7)

ی یک دستور متعاقب لغو شود و ممکن است شـامل مقـررات انتقـالی یـا     وسیلهمتفاوت باشد یا به
 اندازها باشد. پس

 وجوا شخص مجری پرسهای کمیسیون یدستورالعمل. 338
 -این قانون ینامهآیینهر  موجببهشده توسط کمیسیون صادر رهر دستو (3)

(aممکن است متفاوت باشد یا به )لغو شود  نامهآیینآن  موجببهی دستور بعدی وسیله
 و

(b باید کتبی صادر ) .شود 
عنـوان   دیگـر بـه  )مقـررات   (5( و )1( تـا ) 3)119)اجرای دسـتورات( و   117های بخش (1)

 شوند. که برای دستور کمیسیون اعمال می ییها شود، مانند آندستورات( برای هر دستور اعمال می
( )کسـبِ  1)19موجـب بخـش    رابطه با یک دستور بـه  ، دربه کمیسیون ارجاع( 3در بند ) (1)

بخـش   موجـب وجو بهبه هر فرد مجریِ پرس ارجاعوجو(، شامل شواهد و غیره برای اهداف پرس
 است. 17

در دسـتور   العملبـرای هـر دسـتور    کـه  گونـه  شود آننمیتفسیر هیچ چیز در این بخش  (1)
فـرض خـوب    پـیش آن ها بـرای  ( )دستورالعمل3)115موجب بخش  صادرشده توسط کمیسیون به

 .شودمی اعمال شود(صادر می
 ها  خدمات دستورها و دستورالعمل .339

دستورالعمل توسط این کمیسیون تحت ایـن قـانون اعمـال    این بخش برای هر دستور یا  (3)
 شود.می

هرگونه دستور یا دستورالعمل ممکن است به یک فرد )به غیر از شرکت سهامی( خدمت  (1)
 -یوسیلهکند به

(a،تحویل به آن شخص ) 
(bرها کردن آن در آخرین آدرس مشخصِ شخص در انگلستان )، یا 
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(cارسال آن از طریق پست به آ ).ن شخص در آن آدرس 
آن یا ارسـال   تحویلِهرگونه دستور یا دستورالعمل ممکن است به یک شرکت سهامی با  (1)

 -آن از طریق پست خدمت کند
(aبرای دفتر اصلی یا ثبت )یا ،ی نهاد در انگلستانشده 
(bاگر چنین دفتری در انگلستان ندارد، برای هر مکان در انگلستان که در آنجا کسب )-

 دهد )بسته به مورد(.هایش را انجام می دهد یا فعالیتر را ادامه میوکا
شرکت سهامی( با ارسـال آن   شاملهرگونه دستور یا دستورالعمل ممکن است همچنین ) (1)

شده توسـط شـخص بـه کمیسـیون در جهـتِ      از طریق پست برای آن شخص در یک آدرس اعالم
 اهداف این بند به فرد خدمت کند.

 19موجـب بخـش    در رابطه به یک دستورالعمل بـه  ،به کمیسیون ارجاع هربخش  در این (5)
موجب بخـش   وجوی فرد بهبه هر پرس ارجاعوجو(، ( )کسب شواهد و غیره برای اهداف پرس1)

 است. 17
 اسناد و شواهد و غیره

 ثبت و نگهداری اسناد و غیره . 341

ی خیریه  یا دیگر اسناد مربوط به یک مؤسسه تواند دفاتری که در آن هرگونه سند کمیسیون می (3)
 ممکن است ثبت شده باشد را ارائه کند.

 هیئت امنایی خیریه و  تواند نگهداری امن هر سند مربوط به یک مؤسسه کمیسیون می (1)
ی خیریه )شامل یک  ی خیریه یا افراد دیگر دارای حضانتِ اسناد یا مربوط به یک مؤسسه مؤسسه
ها توسط  با موافقت کمیسیون، آن تواند میه متوقف شده است( را بپذیرد، ی خیریه ک مؤسسه

جز در مورد مدارک موردنیاز توسط برخی مصوبات دیگر برای  کمیسیون برای نگهداری امن، به
 نگهداری در جای دیگر ذخیره شوند.

وسط شده تهای ایجادشده توسط وزیر ممکن است مقررات برای اسناد ذخیرهنامهآیین (1)
ها نابود نامهبینی شود توسط آیینپیش تواندمیاین بخش را ایجاد کنند که  موجببهکمیسیون 

شرایطی ممکن است بسیار  اینی پس از آن مدت و یا در شوند یا در غیر این صورت ذخیره
 توصیه شود.

 -شود برای هر سند( اعمال می1بند ) (1)
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(aمنتقل )و ،51موجب بخش  شده به کمیسیون به 
(bنگه )(، چنانکه این سند توسط کمیسیون 1)51موجب بخش  شده توسط کمیسیون به داری

 .ونداین بخش ذخیره ش موجببهبرای نگهداری امن 
شـده بـه   شـده یـا منتقـل   شـده، ذخیـره  الزم( برای اسـناد ثبـت   تطبیقِ( )با هر 1( و )1بندهای ) (5)

 3919-3251ویژه شامل قانون  صوبات قبلی مشابه، بهم موجببهی انگلستان و ولز کمیسیون خیریه
 شوند. ی خیریه اعمال میمؤسسه هیئت امنای
 شده توسط کمیسیون و غیره  یافتشواهدِ اسناد در. 342

در حـال  شـود یـا   شود که یک سند توسط کمیسیون ثبت مـی  ( در جایی اعمال می1بند ) (3)
 شود.یم ذخیره 111موجب بخش  توسط کمیسیون به حاضر
شده توسط هـر عضـو از    ی تأییدی یک نسخهوسیلهشواهدِ محتویات سند ممکن است به (1)

خصوص مجاز توسط کمیسیون برای اقدام به ایـن منظـور ارائـه     طور کلی یا به کارکنان کمیسیون به
 شود. 

 – شود در شواهد بدون اثبات دریافت می نسخهمانند یک  مفهوم یک سند (1)
(a از مقام )یا ،با تأیید آن خط شخصیا قدرت رسمی یا دست 
(bاز سند اصلی ثبت )شده.شده یا ذخیره 

 -د برای هر سندنشو ( اعمال می1( و )1بندهای ) (1)
(aمنتقل )و ،51موجب بخش  شده به کمیسیون به 
(bنگهدار )(، 1) 51موجب بخش  شده توسط کمیسیون به ی 

 .ودذخیـره شـ   111موجـب بخـش    گهداری امـن بـه  چنانکه این سند توسط کمیسیون برای ن

شـده بـه   شـده یـا منتقـل   شـده، ذخیـره  الزم( برای اسناد ثبـت  ( )با هر تطبیق1ِ( تا )1بندهای ) (5)
 3919-3251ویژه شامل قانون  مصوبات قبلی مشابه، به موجببهی انگلستان و ولز کمیسیون خیریه

 شوند. ی خیریه اعمال میمؤسسه هیئت امنای
  وجوی شاهدبودن در روندهای خاصگزارش پرس. 341

دهـد، در  انجـام مـی   17موجـب بخـش    وجو را بهیک نسخه از گزارش شخص که پرس (3)
واقعی است، در هر روندی که ایـن بخـش    ینسخهصورتی که توسط کمیسیون تأیید شود که یک 

  –قبول است کند قابلاعمال می
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(aبه ) و ،شده در این گزارش رحعنوان مدرکی از هر واقعیت مط 

(b) در آن. شدهارجاع داده موضوععنوان مدرکی از نظر آن شخص مربوط به هر  به 

 -شود برایاین بخش اعمال می (1)

(a هر )و ،7موجب بخش  شده توسط کمیسیون بهنجامقانونی ا اقدام 
(b هر )ی خیریه. در خصوص یک مؤسسهکل شده توسط دادستان نجامقانونی ا اقدام 

 – این است که (3) برای یک گواهی صادرشده برای اهدافِ بند مفهومِ یک سند (1)
(aدر شواهد دریافت شود )، و 
(bبه ) .عنوان یک تأییدیه تلقی شود، مگر اینکه خالف آن ثابت شود 

 شواهد اسناد صادرشده توسط کمیسیون و غیره . 343
-بهتواند می کمیسیونتوسط  مدارک هر دستور، تأییدیه یا دیگر اسناد صادرشده (3)

شده  ینگهدار ینسخهشده از یک  شده توسط آن یا گرفته ینگهدار ینسخهی یک وسیله
واقعی توسط هر عضو از  ینسخهتأیید شود که یک  نسخهکه این  یارائه شود، در صورت
ور خصوص مجاز توسط کمیسیون برای اقدام به این منظ طور کلی یا به  کارکنان کمیسیون به

 باشد.

ی وسیلهبه تواندمیشده توسط کمیسیون  یثبتِ نگهداردفتر مدارک ثبت در دفتر در هر  (1)
 ینسخهتأیید شود که یک  نسخهشود، در صورتی که این  از ثبت در دفتر ارائه  نسخهیک 

خصوص مجاز توسط کمیسیون  طور کلی یا به  واقعی توسط هر عضو از کارکنان کمیسیون به
 این منظور باشد. به دامبرای اق

( ذکر شد این است که در 1( یا )3طور که در بند ) همان نسخهمانند یک  مفهوم یک سند (1)
 خط شخص با تأیید آن دریافت شود.شواهد بدون اثبات مقام یا قدرت رسمی یا دست

 ( برای هر دستور، تأییدیه یا دیگر اسناد صادرشده توسط کمیسیون1( و )3بندهای ) (1)
گونه که برای هر دستور، تأییدیه یا دیگر اسناد  شود همان ی انگلستان و ولز اعمال میخیریه

 شود. صادرشده توسط کمیسیون اعمال می
  شواهدعنوان دیگر مقررات متفرقه به. 344

یا دیگر  پرداخت اجاره ( برای بهبود یا پرداخت کامل روندهای هرگونه1بند ) (3)
ی خیریه خارج از زمین یا  دعاشده توسطِ یا از طرف یک مؤسسهای ا های دورهپرداخت
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عنوان تابع  اینصورت به غیر شود، درها، سودها یا دیگر درآمدهای زمین اعمال میاجاره
 شود.اجاره برای بازگشت اعمال می

شود که شود که این بخش اعمال مینشان داده  دادرسیدر هر  ی کهدر صورت (1)
سال متوالی برای یا به نفع  31ای در هر زمان برای  های دوره دیگر پرداختپرداخت اجاره یا 

 -ی خیریه پرداخت شده است مؤسسه

(aکه ) و ،شواهدِ بدهکاریِ دائمی به آن از زمین یا درآمد بدیهی است 
(b(.هیچ مدرکی از اصل آن الزم نیست )1)  عنوان مدارکِ اسناد  ، مدارک زیر بهدادرسیدر هر

 -قبول استقابل ها مندرج در آنو حقایق 
(aنسخه ) 3232ی مؤسسات خیریه، وجو دربارهبرای پرس امنا یئتهای ههای چاپیِ گزارش-
 و باشند،و قوانین پس از آن منصوب شده  Geo.1 c.93 52، که تحت قانون 3219
(b) لف های مخت های شهرستانها و بخشهایی که برای شهرستانهای چاپی از گزارش نسخه

و برای مجلـس   باشندها تهیه شده  خیریه توسط دستیار هیئت امنای آن یمؤسسهبرای هیئت امنای 
و پایان  3291دسامبر  2های مختلف با شروع در  عنوان بازگشت به دستوراتِ تاریخعوام انگلیس به

 .باشندارائه شده  3919سپتامبر  9در 
 جرائم

 رایم خاص رسیدگی به جمورد قانون  محدودیت در 342
جز توسطِ یا با موافقت مدیرِ  شود بهرسیدگی به جرمی که برای این بخش اعمال می عدم (3)

 شوند. می ایجادعمومی تعقیب 

  -موجببهشود این بخش برای هر جرم اعمال می (1)
(a بخش )رائم در ارتباط با اظهارات موردنیاز در نشریات رسمی و غیره(،ج) 13 
(b بخش )و غیره(، کننده به کمیسیون ی اطالعات نادرست یا گمراه)عرضه 71 
(c بخش )خیریه(، مؤسساترمِ نقض دستوراتِ خاص صادرشده برای حمایت از ج( )3)99 
(d بخش )ی اسناد خاص( یا رایم عدم عرضهج) 391 
(e بخش )عواقبِ کیفریِ اقدام در صورت رد صالحیت(.3)321( ) 

  های سهامیجرائمِ شرکت .346
 -این قانون موجببهجرم  که یدرصورت (3)
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(aتوسط یک شرکت سهامی صورت گیرد )،  و 
(b ثابت شود که جرم با رضایت یا اغماض صورت گرفته )      اسـت یـا بـه هرگونـه غفلـت از

 سوی یک
 مدیرِ شرکت سهامی نسبت داده شود،

ه قـانون و  د و مسئول اقدام علیـ نشومدیر و همچنین شرکت سهامی متهم به ارتکاب جرم می
 .هستندمجازات بر این اساس 

 – یبه معندر رابطه با شرکت سهامی،  "مدیر"در این بخش،  (1)
(aهر رئیس، مدیر، منشی یا دیگر مدیران مشابه از شرکت سهامی است ) ،یا 
(b)   کـه امـور    باشـد هر شخصی که مدعی اقدام با هر ظرفیت و در رابطه با شرکت سـهامی

 یک عضو از شرکت سهامی است. یبه معن "مدیر"شوند، ت میتوسط اعضای آن مدیری
 مقررات و دستورات

  عمومیمقررات و دستورات:  .347
-این قانون با ابزار قانونی قابل موجببهیا دستور نامه آیین هرگونه اختیار وزیر برای ایجاد هر (3)

 اجراست.
این قانون طبق  موجببهوزیر  (، مقررات یا دستورات3ِ)119( و 3)112های  بخش مطابق با (1)

 ی مجلس پارلمان در معرض ابطال هستند.قطعنامه
 – تواندمیاین قانون  موجببههرگونه مقرراتِ وزیر یا کمیسیون و هر دستور وزیر  (1)

(aمقررات مختلفی برای موارد متفاوت یا توصیفاتِ مورد )های مختلف یا اهداف یا حوزه ی
 ایجاد کند و

(bاین مق )عنوان وزیر ایجاد  اندازهای مکمل، ضمنی، مهم، گذرا یا انتقالی را به ررات یا پس
 گیرد.کند یا، بسته به مورد، کمیسیون مناسب در نظر می

 شود. )تغییرات گذرا( اعمال نمی 9 جدولاز  19هیچ چیز در این بخش برای دستور طبق بند  (1)
  روند مثبت و غیره مقررات بر اساس. 348

  – شود برای( )روند منفی( اعمال نمی1)119خش ب (3)
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(aمقررات به )  که نیاز به  ها و دیگر مبالغ قابل پرداخت به کمیسیون( )هزینه 39موجب بخش
ه ای قبالً قابل پرداخت نبودپرداخت هزینه در رابطه با هر موضوعی دارد که برای آن هیچ هزینه

 .است
(bمقررات به )  ( که هر یک از مقررات یک "ی اصلیکننده تنظیم" )به معنای 15موجب بخش

 کند؛قانون را اصالح می
(cمقررات به )  مقررات در مورد پایان، ورشکستگی و انحالل مدیران  115موجب بخش(

 ارشد فناوری اطالعات(.
نویسِ مقررات قبالً  ایجاد شود مگر اینکه پیش تواندنمی( c( یا )a()3هیچ مقرراتی در بند ) (1)
 از هر یک از مجلس پارلمان تأیید شده باشد. رح شده باشد و توسط یک قطعنامهط
تنهایی یا با سایر مقررات(  ( ممکن نیست ایجاد شده باشد )چه بهb()3هیچ مقرراتی در بند ) (1)

ی هر یک از مجلس پارلمان نویس مقررات قبالً طرح شده باشد و توسط قطعنامه مگر اینکه پیش
 شد. تأیید شده با

 – موجببهقبل از ایجاد هرگونه مقررات  (1)
(a بخش )یا ،ها(ی خیریه، گزارشات و بازگشت های مؤسسه)حساب 2 
(b بخش )اختیارات خاص برای ایجاد مقررات در مورد مدیران ارشد فناوری  117یا  115(

 ت کند.گیرد، مشوراطالعات(، وزیر باید با این افراد یا افرادی که مناسب در نظر می
  دستورات بر اساس روند مثبت و غیره. 349

 -شود برای( )روند منفی( اعمال نمی1)119بخش  (3)
(aدستور به )  یا حذفِ  افزودنی درباره 1 جدولاصالح  )اختیاراتِ 11موجب بخش

 (،ی معافهای خیریه سازمان

(bدستور به ) ات ایجادشده توسط های تغییر مقررایجادِ طرح ( )اختیارات1ِ)91موجب بخش
 قوانین و غیره(؛

(cدستور به ) ی خسارت برای اصالح مقررات مربوط به بیمه )اختیارِ 391موجب بخش
 ی خیریه(. مؤسسه متولیانهیئت امنا و 

(dدستور به ) تجدیدنظرها و درخواست اصالح مقررات مربوط به  )اختیارِ 111موجب بخش
 ا به دادگاه(.هدرخواست
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تنهایی یا با سایر مقررات( مگر اینکه  صادر شود )چه به تواندنمی( a()3وری در بند )هیچ دست (1)
ی هر یک از مجلس پارلمان تأیید نویس دستور قبالً طرح شده باشد و توسط قطعنامه پیش

 شده باشد.
نویسِ دستور قبالً  شود مگر اینکه پیش صادر تواندنمی( d( یا )c()3هیچ دستوری در بند ) (1)

 ی هر یک از مجلس پارلمان تأیید شده باشد.طرح شده باشد و توسط قطعنامه
، جدا از این بخش، برای 11موجبِ بخش نویسِ یک ابزار حاویِ یک دستور به اگر پیش (1)

عنوان یک ابزار ترکیبی تلقی شود، این در آن  اهداف دستورات جاریِ دو مجلس پارلمان به
 .نباشدنین ابزاری یابد چنانکه چمجلس ادامه می

  تفسیر
  شخصِ وابسته: فرزند، همسر و شریک مدنی. 321

ــش  (3) ــد"(، a()1)119و  322 (3()a ،)111 (3()a)(، c()1) 332در بخ ــامل  "فرزن ش
 فرزندخوانده و فرزند نامشروع است.

 - نــد ازا( عبــارتb()1)119( و 3()b)322 (3()b ،)111(، e()1)332اهــدافِ بخــش  (1)

(aیک ف )عنـوان همسـر    کند کـه بـه  عنوان شوهر یا زنِ شخص زندگی می رد که با دیگری به
 شود. شخص تلقی می

(bجایی که در آن دو نفر هم )     کننـد، بـه  جنس شرکای مدنی نیستند، اما بـا هـم زنـدگی مـی 
 شود. ها شریکِ مدنی دیگری تلقی می طوری که هر یک از آن

 شدهی کنترلشخص وابسته: مؤسسه. 322 
(، شـخص  d()1)119و  359(3()a ،)322 (3()d ،)111(3()d)(، g()1)332مطابق بـا بخـش   

هـای شـخص    کند در صورتی که قادر است امور مؤسسه مطابق با خواسـته ای را کنترل میمؤسسه
 انجام شوند.

 توجه در شرکت سهامیشخص وابسته: سود قابل  321
(، هر فرد e()1)119و  359(3()b ،)322(3()e ،)111(3()e)(، h()1)332مطابق با بخش  (3)

صـورتی کـه    تـوجهی در یـک شـرکت سـهامی دارد در     شود سودِ قابـل  وابسته که در اینجا ذکر می
 -ی موردبحثشخص یا مؤسسه
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(a  سودِ سهام شـاملِ سـرمایه )       ی سـهمیِ سـهامدارانِ آن نهـاد بـاارزش اسـمیِ بـیش از
 یا ،ی سهمی استآن سرمایه پنجم یک

(b برای ) ی عمومیِ آن اختیارِ رأی در هر جلسه پنجم یکعمل یا کنترل اعمال، بیش از
 است. حق ینهاد ذ

ها )قوانینی برای تفسیر مقـرراتِ   شرکت 1117برای قانون  3 جدولشده در قوانین مطرح (1)
 شوند آن قانون اعمال می 151شوند که مطابق با بخش  ( اعمال می3خاصِ آن قانون( مطابق با بند )

  وابسته و غیره(. "افراد")
 معنی یکسانی در آن قانون دارند. "سهام"و  "ی سهمی سهامدارانسرمایه"در این بخش  (1)

 تعاریف جزئی .323
شـده  یک شـرکت ثبـت   یبه معن "شرکت" -بیان شودجز در مواردی که در این قانون، به (3)

 لند است؛ها در انگلستان و ولز یا اسکاتشرکت 1117موجب قانون به
   – یبه معن "دادگاه"

(a دادگاه عالی ) ،واست 
(b  در حدود صالحیتِ آن، هر دادگاه دیگر در انگلستان و ولز با داشتن صـالحیت در )

دادگاه عالی  های خیریه همزمان )در هر حدودی از مساحت یا مقدار( با آن از رابطه با سازمان
ی  مؤسسـه " کنـد؛ یت دادگـاه را اعمـال مـی   که صالح استو شامل هر قاضی یا افسر دادگاه 

  دولتِ محلی دارد؛ 3291معنی مشابهی در قانونِ  "ی وابسته به کلیساخیریه
 – "سال مالی"

(a)     هـا  شـرکت  1117از قـانون   191در رابطه با یک شرکت خیریه، مطـابق بـا بخـش
 و ،شوداستنباط می

(bدر رابطه با هر مؤسسه ) مقـررات ایجادشـده بـه اسـتناد      ی دیگر، مطـابق بـا  ی خیریه
( 1)311اما تابع هـر مقـررات ایجادشـده بـه اسـتناد بخـش        ؛(1شود )استنباط می 311بخش 
 های مالیِ تعهدات فرعی( است.)سال

ی شدهدرآمد ناخالص ثبت یی خیریه، به معن ، در رابطه با یک مؤسسه"درآمد ناخالص"
 ؛آن از تمام منابع ازجمله هیئت امنای خاص است
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 315فردی است کـه در بخـش    یی خیریه، به معن ، در رابطه با یک مؤسسه"مستقل بازرس"
(3()a) 

 شود؛ذکر می
ی  جدا از هیئـت امنـای مؤسسـه    ا،ی خیریه با یک نهادِ اعض ، در رابطه با یک مؤسسه"اعضا"

 هر یک از آن اعضا است؛ یخیریه، به معن
 ؛است به معنی وزیر دفترِ کابینه "وزیر"
 – "ئت امناهی"

(a) ـ   در رابطه با یک مؤسسه عنـوان یـک    سـازماندهی مقـررات بـه    یی خیریه، بـه معن
ی خیریه و تنظیمِ اهداف و مدیریت آن است، خواه آن مقررات با روش هیئت امنا اثرگـذار   مؤسسه

 باشد یا نه؛ و 
(b.در رابطه با نهادهای دیگر معنی متناظر دارد ) 

شده در هر فرم  شامل اطالعات ثبت "سند"، بیان شودمواردی که  جز در در این قانون، به (1)
 -اینصورت یک فرم خوانا غیر شده است، در و در رابطه با اطالعات ثبت

(aهرگونه مرجع برای تولید آن به )  از آن در  نسـخه عنوان یک مرجع برای مقررات یک
 شود ومی تعبیرفرم خوانا 

(b هرگونه مرجع برای مقرراتِ یک )از آن یا استخراج از آن بر این اساس است  سخهن
 تعبیـر از آن یا استخراج از آن در فـرم خوانـا    نسخهعنوان یک مرجع برای مقرراتِ یک که به

 شود.می
شـود  عنوان یک وقف دائمـی تلقـی مـی    ی خیریه مطابق با این قانون به یک مؤسسه (1)

ه برای آن اهداف صرف شـود، بـدون   شده برای اهداف خیری یمگر اینکه تمام اموال نگهدار
 -تمایز بین

(aسرمایه )، و 
(bدرآمد؛ ) 

شـده   یی خیریه، اموال نگهدار ، در رابطه با هر مؤسسهیبه معن "وقف دائم"و در این قانون 
 آن برای اهداف خیریه است. صرفمحدودیت در  یلبه دل
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  29بخش 
 مقررات نهایی

 اصالحات و غیره. 324
 ت مهم است.شامل اصالحا 9 جدول (3)

 اندازها است. شامل مقررات انتقالی و پس 2 جدول (1)

 شامل تغییرات گذرا است. 9 جدول (1)

 ها است.شامل لغوها و ابطال 31 جدول (1)

 آغاز. 322

رسـد، بـه اجـرا     ماهه بـا شـروع از روزی کـه بـه تصـویب مـی       1ی این قانون در پایان دوره
 آید. درمی

  گسترش. 326
 یابد.می تعمیم(، این قانون تنها به انگلستان و ولز 9) ( تا1مطابق با بندهای ) (3)
 – (عمومی: "هدف خیریه"و  "ی خیریهمؤسسه")معنای  3از بخش  3فصل  (1)

(a به اسکاتلند نیز )ذکر  9یابد، اما قانون اسکاتلند را تنها تا آنجا که در بخش می تعمیم
 دهد؛شد تحت تأثیر قرار می

(b به ایرلند شمالی نیز )یابد، اما قانون ایرلند شـمالی را تنهـا تـا آنجـا کـه در      می تعمیم
 دهد. ذکر شد تحت تأثیر قرار می 2بخش 

)افشای اطالعات به کمیسیون و توسـط   59-51)اختیارات اطالعات(، بخش  5در بخش  (1)
 یافت. تعمیمکمیسیون( به کل انگلستان 

 – و غیره( اکنندهگذار یا اهدمیراث )استفاده از اموال 7در بخش  (1)
(a بخش )اصالح منشورهای سـلطنتی بـا دسـتور در شـورایی کـه در آن      1( و )1)72( )

 و ،شرکت سهامی بر اساس یک طرح است(
(b بخش )گذاری مشترک یا وجوه سپرده(، همچنین به ایرلنـد شـمالی    )سرمایه 311-97

 یافت. تعمیم
خیریـه   یمؤسسـه ناد برای هیئت امنـای  )تولید منابع در مصوبات و اس 9 جدولاز  1بند  (5)

 یافت. تعمیمبرای انگلستان و ولز( به اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز 
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، هر اصالحیه، لغو یا ابطـال صـورت   9 جدولمطابق با هرگونه مقررات ایجادشده توسط  (7)
 وط است.ای دارد که به آن مربنامهگسترش یکسانی با مصوبه یا آیین 31یا  9 جدولگرفته توسط 

 – اندازها: اهداف تفریحی و غیره( و پس ها)انتقالی 2 جدولاز  1در بخش  (9)
 (aپاراگراف ) و  31هـای  یافتند اما پاراگراف تعمیمهمچنین برای اسکاتلند  31تا  9های

 دهند؛ها ذکر شد تحت تأثیر قرار میقانون اسکاتلند را تنها تا آنجا که در آن پاراگراف 31
(bپارا ) و  31های یافتند اما پاراگراف تعمیمنیز برای ایرلند شمالی  31و  33تا  9گراف 

 یر قرار دادندها ذکر شد تحت تأثقانون ایرلند شمالی را تنها تا آنجا که در این پاراگراف31
 شده شاخصِ عبارات تعریف .327

ایـن قـانون تعریـف    کند که برخی از عبارات مورداستفاده در هایی را ذکر می مکان 33 جدول
 شوند.صورت توضیح داده می ینا غیر شوند یا درمی

 عنوان کوتاه .328
 مؤسسات خیریه اشاره شود. 1133ون عنوان قان به تواندمیاین قانون 
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