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براي ناشر محفوظ و منحصـراً   1348نفان مصوب سال کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مص

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتـاب (از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،         متعلق به نشر نوآور می

 ي وي دي، فـیلم فایـل صـوتی یـا تصـویر       برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سـی دي، دي  عکس

 گیرند. و غیره) بـدون اجـازه کتبی از نشـر نوآور ممنـوع بـوده و شرعـاً حـرام اسـت و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می



بر   ۳/  هنما كا

 

 

 فهرست
 پیشگفتار

 
 یاسالم عتیبر اساس فقه و شر یمال نیتأم يها با نظام ییآشنا/  فصل اول

 نگاه کیدر  یاسالم يقراردادها
 الحسنه  قرض
 وقف

 مضاربه
 شارکتم

 جعاله
 مزارعه

 مساقات
 مرابحه

 سلف
 سلم

 استصناع
 یفروش اقساط

 کیاجاره به شرط تمل
 صکوك

 انواع صکوك
 اواق مرابحه

 یاوراق رهن
 اوراق مضاربه

 اوراق جعاله
 شود یساخته م ندهیکه در آ ییدارا تیاوراق مالک

 اوراق منفعت
 يگذار هیسرما ندهیاوراق نما

 ازیاالمت اوراق حق
 کتاوراق مشار

 اوراق استصناع
 اوراق اجاره

 یصکوك دولت
 یصکوك شرکت

 صکوك اجاره و اوراق قرضه يها یژگیها و و تفاوت
 بدون ربا يدر قانون بانکدار یشرع ياوراق صکوك ابزار

 
 مناقصه، مزایده/  فصل دوم

 مناقصات
 دهیمزا
 دهیمناقصه و مزا یقیتطب سهیمقا
 يا انجام مناقصات دو مرحله یکل ندیفرآ
  يا مناقصات دو مرحله یفیک یابیارز يونۀ اسناد و فرمهانم

 يا مناقصات دو مرحله يمستندساز يستهایل چک
 يا مرحله کیمناقصات  يمستندساز يستهایل چک
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 مناقصات محدود يمستندساز يستهایل چک
 مناقصه فاتیترك تشر يمستندساز يستهایل چک

 
 سرجمع يبا قراردادها یفهرست بهائ يقراردادها یقیتطب سهیمقا/  فصل سوم

 
 یطرح عمران هیگزارش توج یلیتفص يستهایل چک/  فصل چهارم

 
و ارجاع  یفیک یابیشرکت در مناقصه، ارز يبرا مانکارانیمثال نحوة محاسبۀ مبلغ مجاز پ/  فصل پنجم

 کار
 يا و دو مرحله يا مرحله کیدر مناقصات  يشنهادیمتناسب پ يمتهایدامنه ق نییمثال نحوة تع

 يانرژ يحاملها متیثال نحوة جبران آثار اصالح قم
 ارز متیق رییمثال نحوة جبران آثار تغ

 »لیفاقد تعد يها مانیارز در پ متیق ریینحوه جبران آثار تغ«بخشنامه ي پرسش و پاسخها
 

ـاه و ز  یتجم يبر اساس فهرست بها مانیشرح بخشنامه انعقاد پ/  فصل ششم ـاز یع شده راه، بانـد فرودگ  يرس
 آهن هرا

 فهرست بهائی يآهن با موافقتنامه قراردادها راه يرسازیراه و باند فرودگاه و ز يکارها ياجرا مانیپ یقیتطب سهیمقا
 مـان یپ یعمـوم  طیآهن بـا شـرا   راه يرسازیرشته راه، باند فرودگاه و ز يکارها ياجرا مانیپ یعموم طیشرا یقیتطب سهیمقا

 یفهرست بهائ يقراردادها
 منابع

 



ها  مناقصا طر /  ۵ بر  قر ني ها نوين  كا  ها عمر

 

w
w

w
.n

o
av

ar
pu

b.
co

m
 

 تارپیشگف

قبل از هر چیز، خداوند مهربان را شاکرم که به ایـن بنـدة حقیـر توفیـق عنایـت فرمـود تـا        

 مندان تقدیم نمایم. مجموعۀ حاضر را گردآوري نموده و به عالقه

 کتاب حاضر در شش بخش به شرح ذیل تهیه و تنظیم گردیده است.

 اسالمی و شریعتهاي تأمین مالی براساس  آشنایی با نظام 

 مزایده، مقایسه تطبیقی مناقصـه و مزایـده، چـک لیسـتهاي مناقصـات، فرمهـاي       مناقصه ،

 اي کاربردي مناقصات دو مرحله

 چک لیستهاي تفصلی گزارش توجیهی طرحهاي عمرانی 

 مقایسه تطبیقی قراردادهاي فهرست بهائی با قراردادهاي سرجمع 

 مثالهاي کاربردي 

  و شرایط عمومی پیمان آنشرح قرارداد فهرست تجمیع راه و باند فرودگاه 

هاي تطبیقی است که فـی مـابین موضـوعات مهـم از      از ویژگیهاي مهم این مجموعه مقایسه

... انجام گرفته اسـت، ایـن    و قبیل، مناقصه، مزایده، قرارداد فهرست بهائی، قراردادهاي سرجمع

رود  به شمار مـی  اي نوین در فراگیري این موضوعات ها به همراه مثالهاي کاربردي شیوه مقایسه

 باشد. هاي فی ما بین آنها بسیار مثمر ثمر می که در درك و فهم و اختالف

 باشد. چک لیستهاي تفصیلی گزارش توجیهی طرحهاي عمرانی از دیگر مباحث مفید این مجموعه می

ریـزي اسـتانداریها و    این چک لیستها در زمان تعریف طرحهاي عمرانی در معاونـت برنامـه  

ر دستگاههاي اجرایی تهیه و مباحث آن مورد بررسی قرار میگیـرد، بـا تنظـیم ایـن     از آن د سپ

الخصوص در طرحهاي عمرانی، شاهد توزیع و تخصیص بهینه  چک لیستها براي هر پروژه علی

ها با کاربریهاي مشـابه در سـطح    اعتبارات طرحهاي عمرانی و جلوگیري از تکرار اجراي پروژه

مـورخ   87022/100از نشریه، شماره  يا ین مجموعه خالصه و چکیدهشهرستانها خواهیم بود. ا

فهرست وارسی گـزارش توجیـه   «ریزي ریاست جمهوري تحت عنوان  معاونت برنامه 16/9/88

باشد که براي  باشد. مثالهاي کاربردي از دیگر مباحث جذاب این کتاب می طرحهاي عمرانی می

ث مورد نظر از قبیل تعدیل نرخ ارز، تعیین پاسخ به بخشی از سؤاالت مطرح در خصوص مباح

 پیشنهادي پیمانکاران در روز مناقصه، و ... آورده شده است. يدامنه مناسب قیمتها

در انتهاي این مجموعه شرحی پیرامون پیمان اجراي کارهاي راه و باند فرودگـاه و مقایسـۀ   

و نوع قرارداد براي همکاران آن با قراردادهاي فهرست بهائی و نیز مقایسه شرایط عمومی این د

 شاغل در حوزة راه آورده شده است.

در پایان از همکاري صمیمانه مدیریت محترم انتشارات نوآور، برادران گرامی نصیرنیا و هم 

چنین سرکار خانم بیگلی تشکر و قدردانی نموده براي ایشان از خداوند متعال سالمتی و طـول  

 عمر با عزت خواستارم.

 شادفرمحمدعلی فر
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 تعالی بسمه

 »از رساله نور وحدت خواجه حوراء«

تر است و جمال وحدت از مرآت کثرت به همه حـال   الحمداهللا که حقیقت از آفتاب روشن

 در نظر!

اي سید! از حقیقت توبه سوي تو راهی است اگر به چشم همت مطالعه فرمایی، چنان دانـم  

عد موهوم از میاکه از صورت به حقیقت رسی و بعد خبـر دهـد و   نه برخیزد. اي سید! یکی از ب

دهد و آن را سببی باشد. حقیقت تو که به زبان این  رب نشان میآن را وجهی بود و دیگري از قُ

زند، بر وحدت اطالع دهد که آنجا نه قرب است و نه بعد، و چون آفتاب  رساله با تو حرف می

ید! وحـدت بـاطن کثـرت اسـت و     اي سـ  .وحدت طلوع فرماید، بعدو قرب عین وحدت باشد

کثرت ظاهر وحدت و حقیقت در هر دو یکی است، موجود یکی است که به صـورت موهـوم   

اند به جهـت   ی به دویی وا نمودهگاند و از یگان نماید. تو را از وحدت به کثرت آورده متعدد می

ـ    داري و از حکمتی که او سبحانه داند و تو را چنان ساختند که از وحدت سابقه هـیچ خبـري ن

 آن حال در تو اثري نیست، بلکه تمام عالم را حق سبحانه و تعالی از وحدت به کثرت آورده.

ی واحـد  یـ خواهی، واحد باش و واحد شدن آن است که از توهم دویـی برآ  اگر سعادت می

بودن آن است که در وحدت و بر وحدت همیشه باشی، و تفرقه خاطر و غم و اندوه از دویـی  

ویی از دل برود، آرام و قرار میسر گردد، چنانچه تا ابد به هیچ غم مبتال نگـردد و  است. چون د

 در دو جهان آسودگی حاصل شود، چه آسودگی در عدم است.

چون به حقیقت توحید برسی و وحدت صفت تو گردد، دانی که نسبت تو به حـق بعـد از   

بلکه نسـبت تـو بـه حـق     سلوك هیچ نیفزوده است، همان نسبت است که پیش از سلوك بوده 

 پیش از وجود و بعد از وجود یکی است.

دانستی و پیدا کردي و یقین به هم رسانیدي که به هیچ آب و آتش زایل نگردد که از ازل تـا ابـد   

 حق تعالی موجود است و بس، و هرگز دیگري موجود نشده و توهم باطل اعتباري ندارد.

هم که قرب و بعد و مسـافت همـه از تـو    شد چون حقیقت کار اینچنین دانستی و معلوم تو

توست، کی دوري بود که نزدیکی حاصل شود و کی جدایی داشتی که پیوستگی پیدا کنـد؟ در  

عالم اگر هزار سال فکر کنی، غیر از حقیقت مطلقه که عین وحدت است هیچ چیز نیـابی بلکـه   

و چـه وهمـی بـه     هیچ ذاتی و هیچ صفتی و هیچ جنسی و هیچ جهتی چه خارجی و چه ذهنی

 هم نرسد که غیر او بوده، همه اوست و اوست همه.

درآیـد اوسـت. آنچـه را وجـود گوینـد       درآید، اوست و هرچه در ادراك نمـی  هر چه در ادراك می

ظهور اوست و آنچه او را عدم گویند بطون اوسـت. اول اوسـت آخـر اوسـت، بـاطن اوسـت، ظـاهر        

 »برگ سبز«
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 جزئی اوست، منزه اوست، مشبه اوست. اوست، مطلق اوست، مقید اوست، کلی اوست،

آنچه سالک را ضروري است، همان فکر وحدت است که باید شب روز در این سعی باشد 

آید، از نظر ساقط شده و مرآت وحدت شـود   که کثرت موهومه که به عنوان غیریت در نظر می

 و سالک جز یکی نبیند و جز یکی نخواند و جز یکی نداند.

است تعقل معناي وحدت اسـت و پیوسـته در آن مراتـب بـودن و بـه      آنچه تو را ضروري 

تفصیل این معارف وارسیدن. در اول امر هیچ در کار نیست. چون به عنایـت الهـی وحـدت در    

دل نشیند و خیال دویی مرتفع گردد، تو را صفایی روي خواهد داد که همه علوم و حقـایق بـر   

هم دویـی بـاقی   . تا کثرت از نظر نرفته و تـا تـو  نداي نخواهد ما  تو مکشوف خواهد شد و خفیه

 است، علوم صحیحه مشکل است که روي نماید.

اي سید! چند روزي ریاضتی بر خود باید گرفت و انفـاس را مصـروف ایـن اندیشـه بایـد      

ساخت تا خیال باطل از میان به در رود و خیال حق به جاي آن نشیند. تا این خیال در تو قـرار  

ن ایـن خیـال در تـو قـرار     وجه نباید شـد و چـ  وتو را فرانگرفته، به هیچ چیز متنگرفته و باطن 

 تواند شد. گرفت و تفرقه و دویی برطرف شد، هیچ چیز تو را مزاحم نمی

تر از آن بایـد دانسـت، و یـا     نسبت حق به عالم چون نسبت آب است به برف، بلکه نزدیک

ل بـه ظروفـی کـه از آن    یا چون نسبت گ چون نسبت طال به زیورها که از آن درست نمایند، و

ساخته شود و اینها همه یکی است. اگر سالها به عبادت و طاعت و اذکـار اشـتغال نمـایی و از    

وحدت غافل باشی، از وصل محرومی اگر چه احوال و کیفیـات غریبـه روي نمایـد و انـوار و     

 واقعیات جلوگر گردد.

بینـی چـون همـه را یکـی      دانـی و نمـی   نمی تفرقه و جدایی تا زمانی است که همه را یکی

 دانستی و دیدي، از تفرقه و دویی خالص شدي و وصل میسر شد.

 چون همه را یکی دیدي، همه نماند بلکه یکی ماند و بس

دانی. چون دانسـتی کـه تـو نیسـتی،      میان تو و مقصود راهی نیست که او را جدا از خود می

و معرفت نفس و معرفت حق و غناي مطلق و وصل اوست و بس، راه نماند. جمعیت و آزادي 

 و کمال قرب اینجا حاصل شد و کار تمام گشت.

آخرت در حق تـو   به مقام رسیدي که خود را ندیدي و او را دیدي، آلودگی دنیا و این چون

یکی شد و فنا و بقاء و خیر و شر و وجود و عدم و کفر و اسالم و موت و حیات و طاعـت و  

 معصیت عقب ماند، بساط زمان و مکان در نور دیده شد.

شه تو وابسته اسـت. بـدان کـه    چون تو نماندي، هیچ چیز نماند که همه چیزها به تو و اندی

همه چیز در توست و هیچ چیز بیرون از تو وجودي ندارد و چون خود را از همه چیـز خـالی   
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هـا در تـو موجودنـد. چـون      کردي، هیچ چیز نماند. تو را وجود جز در حق نیست و همه چیز

و در آن دریـا  خود را به حق بردي، در آن دریاي بیکران خود را انداختی، آنجا همه چیزها با تـ 

 گم شد.

ـ  روح تو اوست که به او زنده او  هاي و دل تو اوست که به او دانایی، و بصر تو اوست که ب

گیـري، و پـاي تـو     شنوي، و دست تو اوست که به او مـی  بینائی، و سمع تو اوست که به او می

 روي. اوست که به او می

 که تو به او تویی. هر جزء و عضو تو از اجزاء واعضاي ظاهر و باطن تو اوست

ست و دیگري در میان نیسـت، توحیـد صـفت واحـد     واویی و تویی و منی، هر سه صفت ا

 د.توحیاست، نه من و تو، تا من و تو باقی است، اشتراك است نه 

 چون تو رفتی فناست و چون او در میان آمد بقاست.

 و نیک را در دریاي وحدت انداز تا آشناي حقیقت شوي. بد

 کنم. روم و رجوع به حقیقت خود می اب روي نیت کن که به عالم بطون میچون به خو

یدار شوي بدان که به عالم ظهور آمدي و از بطون به ظهور تنزل نمودي، و بایـد کـه   ب چون

در هر سحر برخیزي و استغفار کنی و بگوي اي حقیقت من مرا به خـود بکـش و مـرا از مـن     

 پوش و از دویی برآر.م

سیار کردن دل را در جنبش آرد و تفرقـه بـاز دهـد و از کسـب وحـدت و      اي سید! سخن ب

جز به ضرورت حرف مزن و هر چه گوي مختصر گوي و اندیشه وحدت  .یگانگی غافل سازد

را یک لحظه از خود جدا مکن و چون در مجالس بنشینی، بیشتر مقید شـو مبـادا غفلتـی واقـع     

 ي گردد.شود، سعی کن تا آن کثرت مرآت وحدت شود و مقو

تـر از   عذابی بدتر و سختاي سید! بدان که هیچ مرگی بدتر از غفلت وحدت نیست و هیچ 

نه. از این مرگ و از این عذاب ترسان بوده، متوجه وحدت بایـد   ي از حقیقت خودعذاب دور

بود و یقین باید دانست که همه یکی است و غیر  از یکی موجـود نیسـت. هـر قـدر کـه ایـن       

شـود و در   ت. سعادت در اوست. چون از وهم دویی برآید قیامت بر او واقـع اندیشه غالب اس

 بدین آسوده.جنت شهود تا ابد اال

 است به وحدت. هقیامت بر همه کس و همه چیز آمدنی است و آن رجوع هم

فـرق   ،مقصود همین است که وهم دویی برخیزد و تو نمانی و او بماند و بس. همه علمـاي 

اند که غیر حق موجودي نیست، عـالم صـورت    ه به یک زبان به این رفتهبه وحدت قائلند و هم

 اوست و ظهور اوست و بس. 

آفتـاب حقیقـت از مغـرب خلقیـت      هک  اي سید! امروز که آخرالزمان است و نزدیک رسیده
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شود و اسرار توحید از زبـان   طلوع نماید، از آنجا که پیش از طلوع آفتاب، انوار و آثار ظاهر می

زند، طالب را باید که خـود را جمـع سـاخته،     عام به اختیار، فهمیده و نافهمیده سر میخاص و 

ینبغی بر وي جلوگر شود و بـه گفتگـوي زبـانی     ماخود را از خود نپوشد تا حقیقت وحدت ک

 نشود. واقع اکتفا

 »اهللا مطلق و محمد (ص) بر حق«
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 فصل اول

هاي تأمین مالی بر اساس فقه و  آشنایی با نظام

 ریعت اسالمیش

گیري از روشهاي تـأمین مـالی اسـالمی بـا رونـد رو بـه رشـد قابـل          ي اخیر بهره ها در دهه

منـابع   هدنکن از مشخصات مهم این روشها این است که تأمین یکیاي مواجه بوده است.  مالحظه

اي را دریافـت نمایـد و بـه جـاي بهـره، شـاخص مـارك آپ         تواند بهره مالی به هیچ وجه نمی

)Markupنمایند. ) را در منافع خود لحاظ می 

کنـد و بـه    ) به این معناست که بانک به قیمتی خریـداري مـی  Markupـ سیستم (مارك آپ 

 فروشد. قیمت بیشتري می

هاي تجاري و بازرگانی تمام ارجاعاتی کـه بـه اصـول     در حقیقت تا پیش از این، در فعالیت

گرفـت. بـدون    با یا بانکداري اسالمی انجام مـی شد، زیر چتر بانکداري بدون ر اسالمی داده می

شک، ممنوعیت دریافت و پرداخت ربا، به عنوان هسته اصلی این نظام مطرح است، نظام مـالی  

اسالمی بر مبناي ممنوعیت مطلق دریافت و پرداخت یک نرخ بازگشت سود از پـیش تعیـین و    

د و بـر روي اهمیـت احتـرام بـه     دهـ  بازي را مورد تأیید قـرار نمـی   تضمین شده، داللی و سفته

 ورزد. قراردادها تأکید می

 توان در موارد ذیل خالصه نمود: به طور کلی ویژگیهاي خاص تأمین مالی اسالمی را می

) هرگونه پرداختی مازاد بر اصل پول ممنوع است و این امر شامل منـافع غیرمسـتقیم نیـز    1

 باشد. می

، ایجاد پول تنها در صورتی که از طریق فعـالیتی  جایز نیست  ) به دست آوردن پول از پول2

 ور باشد، قابل قبول است. بهره

) تأمین مالی باید فعالیتها  محصوالتی را پشتیبانی نماید که از جانب اسالم مجـاز شـناخته   3



  / ... سا فهرست بها تجميع شد  نعقا پيما بر   ۱۱فصل ششم: شر بخشنامه 

 

w
w

w
.n

o
av

ar
p

ub
.c

om
 

 باشد.

 شوند. اي تقسیم می قراردادهاي اسالمی به دو دسته کلی عقود مشارکتی و عقود مبادله

 که سود قطعی ندارند شامل:عقود مشارکتی 

 

 اوراق مشارکت 

 مضاربه 

  

 مزارعه عقود مشارکتی

 مساقات 

 جعاله 

 

 د  نباش می

 مشخص و ثابتی دارند و شامل: سوداي هستند که  گروه دوم عقود مبادله

 

 اوراق مرابحه 

 اجاره 

  

 سلم اي بادلهعقود م

 استصناع 

 صکوك 

 باشند. می

الذکر انتفاعی هستند، به عبارت دیگر این نوع ابزارهـا و   ي فوقالزم به ذکر است که ابزارها

گیرنـد، امـا    قراردادها با هدف کسب سود و منفعـت بـر اسـاس مـوازین شـرعی صـورت مـی       

کـه از   ،باشـند  قراردادهایی نیز وجود دارند که با هدف خیرخواهانه و بدون درخواست سود می

توان در این گـروه   الحسنه و وقف را می شود. قرض آنها به عنوان قراردادهاي غیرانتفاعی یاد می

 قرار داد.
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 قراردادهاي اسالمی در یک نگاه

 

 الحسنه قرض 

 

  غیرانتفاعی 

 وقف  

 

 

 

 

 

 

 

 قراردادهاي اسالمی

 اوراق مشارکت    

 مضاربه    

 مزارعه عقود مشارکتی  

 مساقات    

 جعاله    

 

 

 

 انتفاعی 

 

 

 

 اوراق مرابحه    

 اجاره    

 سلم  اي عقود مبادله  

 استصناع    

 صکوك    



  / ... سا فهرست بها تجميع شد  نعقا پيما بر   ۱۳فصل ششم: شر بخشنامه 

 

w
w

w
.n

o
av

ar
p

ub
.c

om
 

 الحسنه  قرض

 ،دهنـده  الحسنه قراردادي است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) به عنوان قرض قرض

کنـد. ایـن نـوع     ها)، واگذار مـی   مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر (افراد یا شرکت

گیـرد، مـوارد مجـاز اعطـاي      دون درخواست سـود انجـام مـی   قرارداد با هدف خیرخواهانه و ب

 باشند: الحسنه به شرح ذیل می تسهیالت قرض

ـ شرکتهاي تعاونی و تولیدي و خدماتی (غیربازرگانی و معدنی) که فعالیت آنهـا در جهـت   

باشـد، در   مـی  ءفراهم آوردن وسایل کار و ابزار یا سایر امکانات ضروري ایجاد کار براي اعضـا 

 خود امکانات الزم را نداشته باشند. ءطی که اعضاشرای

چنـین   کننـد و هـم   ـ افرادي که به طور مستقیم به امور کشاورزي و دامپروري مبـادرت مـی  

ها به منظـور کمـک بـه امـر افـزایش در       ها و واحدهاي تولیدي متعلق به افراد یا شرکت کارگاه

 تولید، در موارد ذیل: 

 ؛واحدهاي تولید موجود جلوگیري از توقف کارگران و 

 ؛ها و واحدهاي تولیدي راکد اندازي کارگاه راه 

 ؛ها و واحدهاي تولیدي کوچک در شهرهاي کوچک و روستاها ایجاد و توسعه کارگاه 

 ها یا واحدهاي تولیدي از طریق سایر تسهیالت؛ رفع نشدن نیاز کارگاه 

 کنند و به علـت بـروز    الیت میایجاد تسهیالت براي اشخاصی که در بخش کشاورزي فع

عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل، زلزله، یخبندان، گرما و آفات طبیعـی و غیـره دچـار ضـرر و     

 زیان شده باشند.

 هاي ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماري، تعمیـرات   رفع احتیاجات افراد در موارد هزینه

 ستاها.به ایحاد مسکن در رو و کمک کمک هزینه تحصیلی ،مسکن

 

 وقف

ست و در اصطالح فقه، یعنی حبس اوقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن 

مایملک و جلوگیري از انتقال آن به دیگري، چه از راه فروش و چه از راه بخشش، و در مقابل 

منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است که در واقع همـان راه خـدمت بـه    

 باشد. ضعیت عادي و فرهنگی آنان میگشایی مشکالت و سر و سامان دادن به و م و گرهمرد

 شیخ طوسی در کتاب المبسوط وقف را چنین تعریف کرده است:

 »وقف نگه داشتن اصل ملک و جاري ساختن منفعت است«

یس از ریشه حبس به معناي زنـدانی کـردن، در قیـد آوردن و جلـوي آزادي چیـزي را      حبت

شود. فقهـا وقـف را    است. چون با وقف شدن ملک، آزادي نقل و انتقال از آن گرفته میگرفتن 

 اند. اند و آن را نوعی از صدقه شمرده در باب صدقات آورده
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خیرات، مبرّات، نذورات، فعالیتهاي خیریه و وقف محدود بـه سـنت اسـالم و پهنـه ایـران      

ط داده شـده اسـت. مـردم در همـۀ     بسـ  بشرنیست و عرصۀ عمل آن به گسترة تمام جغرافیاي 

کننـد و بـا تشـکیل     کشورها با توجه به اعتقادات خود، اموال خود را وقف اهداف مختلف مـی 

 هاي هدف را ارتقاء بخشند. کوشند تا رفاه گروه موقوفات می

 

 مضاربه

کننده سرمایه و کارآفرین اسـت کـه بـر اسـاس آن در یـک       مضاربه نوعی قرارداد بین تأمین

سـپارد. امـین از    کننده سرمایه) پول را به دیگري (کارآفرین یا امین) به امانـت مـی    مینطرف (تأ

نمایـد (بـه عنـوان مثـال سـاخت یـک        وجوه نقد مزبور براي منظور موافقت شده اسـتفاده مـی  

اي از سـود در طـی یـک دوره زمـانی      و سپس اصل پول و سهم از قبـل توافـق شـده    )کارخانه

ضمین سرمایه یـا سـود   تن نباید به یگرداند. کارآفر ده سرمایه باز مینکن موافقت شده را به تأمین

هـاي مـالی داشـته باشـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه          بپردازد، اما ممکن است نیاز به ارائه تضمین

 تواند یک بانک و کارآفرین نیز مجري پروژه باشد. کننده سرمایه می تأمین

معـین قـانون مـدنی اسـت کـه بموجـب آن       دیگر مضاربه، یکی دیگـر از عقـود   به عبارت 

 گیرد. تسهیالت الزم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می

توان از امین خواست که خود  نمی ،همی مشخص صورت پذیردستوزیع سود باید بر مبناي 

یـد. مشـکل اصـلی ایـن     را متعهد کند تا حداقل و یا حداکثر خاصی را به عنوان سود ارائـه نما 

شکل از تأمین مالی موارد اخالقی است؛ بدین معنی که در مضاربه سود بـین دو طـرف توزیـع    

شود، مگر اینکه ضرر ناشـی از   کننده سرمایه متحمل می شود در حالی که ضرر را فقط تأمین می

 پذیري و قصور مدیریت باشد. عدم مسئولیت

 

 مشارکت

نظـور ایجـاد تسـهیالت بـراي توسـعه فعالیتهـاي تولیـد،        م مشارکت یکی از عقود مؤثر بـه 

آلشـرکه نقـدي و یـا     باشد، طبق تعریف عبارتسـت از درآمیخـتن سـهم    بازرگانی و خدماتی می

شاع، به منظـور انتفـاع و طبـق    غیرنقدي متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو م

 قرارداد.

کنند و هر شریک بـه   گذاري می مشخصی سرمایهدر قرارداد مشارکت تمامی شرکاء به میزان 

اش، حق مدیریت شرکت را دارد. در قرارداد مشارکت، در صـورت بـروز    گذاري نسبت سرمایه

باشـد. دو   گذاري شده توسـط وي در پـروژه متعهـد مـی     زیان، هر شریک به میزان مبلغ سرمایه

گیرند، مشـارکت   ده قرار میهاي مالی مورد استفا شیوه اصلی قرارداد مشارکت که توسط مؤسسه

 دائمی و مشارکت جزئی (مشارکت قابل بازخرید) نام دارند.


