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 چکیده

جهت بررسی موضوع مورد تحقیق پس از مطالعه پیشینه تحقیقاتی در دسترس، پژوهشگر اقدام به بررسی و شناسایی 

شامل: انتشار اوراق صکوک، انتشار اوراق مشارکت، انتشار  هاآنین ترعمدهنموده که  هاشرکتین مالی تأمی عمده هاروش

ین تأمباشند. در این خصوص امکان انتشار اوراق صکوک در مقایسه با سه روش دیگر یماوراق قرضه و اخذ تسهیالت بانکی 

شرکت پذیرفته شده در  735مالی مقایسه گردیده و بر این اساس سه فرضیه اصلی بر اساس روش درخت تصمیم از بین 

دارای  هاروشصکوک نسبت به سایر ین مالی تأمبورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفت و در هر سه فرضیه، روش 

ین مالی صکوک از طریق دو تأمبرتری بوده است. همچنین جهت آزمون فرضیه چهارم مبنی بر شناخت مدیران از روش 

از طریق دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. جهت  سؤال و 91فرضیه فرعی به روش زیر اقدام شد: پرسشنامه ای شامل 

درصد استفاده شده  19و در سطح  کرون باخظر کارشناسان و جهت پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای روایی محتوایی از ن

مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل شده حاکی  ها و با استفاده از نرم افزاریانگینماست، فرضیه های مذکور توسط آزمون 

ت که مدیران از راهکارهای قانونی و مزایای انتشار اوراق فرضیه فرعی تائید و مبین آن اسو از این موضوع است که هر د

 ین مالی شناخت دارند. تأمی هاروشصکوک نسبت به سایر 

 

 قرضه، اوراق مشارکت، وام بانکی. اوراق، وراق صکوکا واژگان کلیدی:
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 .مقدمه1

 همواره کشورها این در حوزه مالی متخصصان اسالمی، کشورهای در قرضه اوراق نظیر ابزارهایی و ربا مشروعیت عدم به توجه با

در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی . اندبوده جدید یهاروش طراحی دنبال به

می فعال اسال یهااسالمی و یا شرکت یهاها و شرکتمتعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولت

هایی مطابق با اصول که به دنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین یاسالم یردر کشورهای غ

 باشد.یم صکوک انتشار طریق از مالی تأمین روش طراحی اخیر، یهاسالدر  شده مطرح یهاروش از یکی .باشنداسالمی می

که بر اساس آمار،  ییبوده است. تا جا ریچشمگ اریبس افتهیکه به صکوک شهرت  یاسالم یمال یرشد ابزارها ریاخ یهاسال در

، یمالزن، یبحر یدالر عنوان شده است. کشورها اردیلیم 70ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر  یالدیم 9002سال  انیتا پا

های متعددی بوده و به عقیده برخی اند. صکوک دارای مزیتشناخته شده نهیزم نیدر ا شگامانیقطر و آلمان به عنوان پ

رود صکوک نقدینگی بانی را صاحب نظران، این نوع اوراق بهادار اسالمی پل ارتباطی بین دو بازار پول و سرمایه بشمار می

از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد  هایی که نقدینگی پایینی دارند یا غیر نقد هستنددهد و از طرف دیگر داراییافزایش می

تواند از شود اما با این حال باز هم بانی میها از شرکت بانی جدا میشود. همچنین با اینکه قسمتی از داراییجایگزین آن می

و  شود لذا دارای ریسک کمتر استها استفاده کند. مزیت دیگر هم این است که صکوک با پشتوانه دارایی منتشر میدارایی

ها به اوراق دهد. صکوک کمک به توسعه بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل داراییهزینه تأمین مالی را نیز کاهش می

ستد این نوع اوراق بازاری ثانویه فراهم شود آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش  و بهادار است که چنانچه برای داد

  .یابدمی

استفاده از اوراق اجاره دارایی »در مقاله معروف وی با عنوان « منذر قحف»کوک اجاره برای نخستین بار توسط ایده انتشار ص

مطرح شد. با وجود این، انتشار عملی صکوک اجاره برخاسته از دو عامل اساسی  9115در سال « برای پوشش شکاف بودجه

به  هاییو عامل دوم، افزایش تبدیل دارا شودیشریعت است ناشی م است: اولین عامل از تولد ایده ای که در درون مؤلفه های

مالی متعارف رایج  یندر تأم 91۹0به اوراق بهادار در دهه  هاییاوراق بهادار در بازارهای مالی بوده است. ایده تبدیل کردن دارا

اسالمی مورد استفاده قرار گرفت. به  سرمایه گذاری یهادر ساختارهای مختلف معامالت مالی توسط بانک 9110شد و در دهه 

با ایده تبدیل به اوراق بهادار کردن و  یباًاسالمی و نیز علمای دینی تقر یهادلیل چنین تجربه ای، متخصصان مالی در بانک

شده به اوراق تبدیل  هاییینیازهای اجرایی آن آشنا بودند. بنابراین ایده اوراق اجاره دارایی و آشنایی با جزئیات عملیاتی دارا

ها به عنوان ابزار های اسناد و اوراق قرضه رایج این است که از آنبهادار منجر به توسعه صکوک اجاره شد. یکی از جذابیت

 یهاروشجمله  از توانند از چنین ابزارهای ربوی استفاده کنند.های اسالمی نمیشود ولی بانکمدیریت نقدینگی استفاده می

 حاضر صکوک حال در که طوری به باشد؛یم صکوک انتشار طریق از مالی تأمین روش طراحی اخیر، یهاسالدر  شده مطرح

 این میان از ما کشور در .گیردیم قرار استفاده مورد هم مسلمان غیر کشورهای در حتی شده شناخته بسیار ابزاری عنوان به

های پذیرفته مالی شرکت ینبنابراین، این پژوهش در صدد است موانع تأماست.  یافته رواج بسیار مشارکت و اجاره اوراق ابزارها،

بازار سرمایه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد  ین مالیتأمی هاراهسایر با در مقایسه  شده در بورس اوراق بهادار تهران خصوصاً

هر یک این  یرنموده تا به این ترتیب درجه تأث بندیکارگیری رویکردهای نوین مدیریتی این موانع را اولویتو در نهایت با به

 ها مشخص دهد.مالی شرکت ینموانع، در ایجاد مشکالت تأم

 

 پژوهشه . پیشین2

در این پرداخت. های پیمانکاری توسط اوراق سفارش ساخت مالی پروژه نیارائه مدل تأم (، به بررسی9310) سعدآبادی

مالی اسالمی معرفی و ابعاد مختلف آن بررسی  نیاستصناع( به عنوان یک ابزار تأمپژوهش ابتدا اوراق سفارش ساخت )صکوک 
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اوراق  راییای، فرایند انتشار و رویه اجمالی پروژه نیشود. پس از شناسایی و معرفی این ابزار و سایر ابزارهای مشابه در تأممی

 گردد. سفارش ساخت طی یک مدل عملیاتی ارائه می

های سیاسی در ایران، دلیل وجود تحریمه بپرداخت.  آمیزسنجی انتشار اوراق بهادار فاجعهامکانه بررسی (، ب9310گرگانی ) 

آمیز در انتشار اوراق بهادار فاجعه جیسنخروج ارز از کشور و نیز عدم افشای اطالعات ملی، هدف از این نوشتار بررسی و امکان

ل، ساختار مناسب انتشار این اوراق در ایران با استفاده از ساختار اوراق بهادار بدین منظور به عنوان هدف او بوده است.ایران 

 د. اسالمی )صکوک( پیشنهاد ش

پرداخت. در آن بیان  بررسی تأمین مالی پروژه محور در بخش باالدستی نفت با تأکید بر ابزارهای اسالمی(، به 9310حدادی )

ها از محل فروش نفت خام است. فارغ از اینکه کشور برای توسعه زیرساختدر حال حاضر عمده منابع درامدی شده است که 

چنین وابستگی درست است یا نادرست مسئله مورد بررسی در این تحقیق چگونگی جذب منابع مالی به منظور توسعه میادین 

داخلی از  هایابع بانکالمللی و عدم کفایت منهای مالی بیننفت و گاز با اولویت مخازن مشترک است. وجود محدودیت

 . ندیآیمنابع مالی در این بخش به حساب م نیهای تأممحدودیت نیترمهم

صکوک  پرداخت، وی بیان نمودتأمین مالی در سیستم اسالمی با تأکید بر صکوک  یهابررسی روشبه ، (93۹1)ارجمندی 

نوعی از محصوالت بازار سرمایه و یکی از ابزارهای تأمین مالی است. این محصول توانایی زیادی برای مدیریت ریسک و تأمین 

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و استفاده از قانون بانکداری  رسدیدر هر دو بخش شرکتی و دولتی دارد و به نظر م لیما

 ها باشد. مدی جهت تأمین مالی دولت و شرکتبدون ربا ابزار مناسب و کارا

پرداخت،  برای استفاده در بازار ایران و ارائه الگویی جدید عملیاتی صکوک استصناع یهابررسی تطبیقی مدل(، به 93۹1لک )

در  پژوهش تالشی است در جهت بررسی اوراق بهادار سفارش ساخت و ارائه مدلی مبتنی بر فقه شیعه که قابل استفاده این

 یهابازارهای مالی کشور باشد. در این پژوهش ابتدا خالصه ای از مبانی فقهی عقد استصناع را بیان کرده و پس از ارائه مدل

 حسابداری و مدیریت ریسک این اوراق پرداخته شده است. ی، عملیاتی صکوک استصناع به بررسی اقتصاد

 

 های پژوهشیهفرض. 3

 گردد:یمفرضیه های این پژوهش با توجه به عنوان آن به صورت زیر ارائه 

 باشد. یم ترمطلوبین مالی به روش صکوک نسبت به اوراق قرضه تأمفرضیه اول: 

 باشد. یم ترمطلوبین مالی به روش صکوک نسبت به اوراق مشارکت تأمفرضیه دوم: 

 باشد. یم ترمطلوبین مالی به روش صکوک نسبت به وام بانکی تأمفرضیه سوم: 

 مدیران نسبت به مکانیسم انتشار اوراق صکوک شناخت کافی دارند. : فرضیه چهارم

 

 . روش پژوهش4

 از و( است جامعه کل نمونه به نتایج تعمیم هدف، و انتخاب جامعه از بخشی)تحلیلی  استنتاج، روش جهت از حاضر پژوهش

 (پرسشنامه ها داده گردآوری اصلی ابزار و صورت گرفته سنجی نظر مبنای بر تحقیقات) نوع پیمایشی از تحقیق، طرح جهت

. اندشده انتخاب بورس در شده پذیرفته هایشرکت حسابداری کارکنان و اجرائی و مالی مدیران» میان از آمارى نمونهباشد. می

 ارسال که است توضیح به الزم. گردید اقدام ایمیل و فکس و حضوری روش از انتخابى هایشرکت به هاپرسشنامه ارسال برای

 ترتیب بدین. است نبوده پذیر امکان هاآن مدیران با حضوری ارتباط امکان که است بوده هاییموسسه براى ایمیل و فکس

 به پرسشنامه ۹9 تعداد فقط ها پرسشنامه گردآورى از پس که گردید توزیع انتخابى هاى نمونه بین پرسشنامه 12 تعداد

های کلیه شرکت. اندنشده داده برگشت یا و اندبوده ناقص یا مابقی و رسیده محققین دست به استفاده قابل و کامل صورت

به باشد که ارزیابی انتشار اوراق صکوک طی چهار مرحله با توجه شرکت می 735بورس در قلمرو زمانی تحقیق مذکور بالغ بر 

 :شرایط اساسی فیلتر شده است که عبارتند از

 باشند. یمیی که فاقد اطالعات مالی در طی دو سال اخیر هاشرکت( حذف 9
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 باشد. یم %10بیش از  هاآنیی که نسبت بدهی هاشرکتحذف ( 9

 باشد. یمساله اخیر منفی  9یی که مجموع جریان نقدی هاشرکتحذف ( 3

 باشد. یممیلیارد  70کمتر از  هاآنهای یدارائیی که حجم هاشرکتحذف ( 4

تا  93۹2از سال  آندوره زمانی  ی دارای امکان جهت انتشار صکوک لیست شده است.هاشرکتشرکت به عنوان  309یتاًًٌ نها

متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل  . استفاده شده است SPSS از نرم افزارها داده برای تجزیه و تحلیلاست.  9310

ای و سود و زیانی مالی )صکوک، اوراق مشارکت، اوراق قرضه و وام بانکی( با توجه به اقالم ترازنامه نیتأمروش  نیترنهیبه

توجه در خصوص پژوهش مذکور و با . باشدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میهاشرکت)وضعیت و عملکرد مالی( 

به فرضیه های تحقیق متغیرهای مربوط به فرضیه های اول، دوم و سوم شامل صکوک، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و وام بانکی 

چهارم میزان شناخت نسبت به مکانیسم انتشار صکوک متغیر مستقل و میزان استقبال از این روش ه و برای فرضی باشدیم

 .باشدیممالی متغیر وابسته  نیتأم

 

 ی مدیرانهاپاسخیل و تحل.آزمون فرضیات تحقیق از طریق تجزیه 5

ه ترتیب با شماره های م( بداده های آماری پس از جمع آوری پرسشنامه ها، رتبه های )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی ک

 ( شماره گذاری شده است. 9و  9، 3، 4، 7)

 

 فرضیه اول پژوهشیل و تحلتجزیه . 1.5

 "باشد. یم ترمطلوبین مالی به روش صکوک نسبت به اوراق قرضه تأم"

و بخشنامه های متعدد از ناحیه مراجع  دستورالعملین مالی هر چند یک سری قوانین، مقررات، تأمی هاروشدر خصوص انواع 

مکان انتشار آن در کشور ، ان آنوجود دارد، اما اوراق قرضه با توجه به ربوی بود و ...قانونی و ذیصالح چون بورس، بانک مرکزی 

گیرد و از طرفی حذف این روش تأمین مالی از ینموجود ندارد و در کشورهای مسلمان نیز استقبال چندانی از آن صورت 

های تأمین یژگیودر این خصوص با توجه به عدم مشروعیت اوراق قرضه و ؛ لذا آوردیم به وجود هابنگاهاقتصاد، مشکالتی برای 

ین مالی به روش صکوک مطلوب بوده و جایگزین مناسبی تأم کهگیریم یماز طریق صکوک و غیر ربوی بودن آن نتیجه مالی 

 باشد. یمجهت حذف اوراق قرضه 

 

 فرضیه دوم پژوهشتجزیه و تحلیل . 2.5

 "باشد. یم ترمطلوبین مالی به روش صکوک نسبت به اوراق مشارکت تأم "

، این عوامل از دیدگاه هاآنعلیرغم تدوین و ایجاد راهکارهای مناسب جهت افزایش اثربخشی اعطاء تسهیالت و وصول به موقع 

ین مالی باشد ولی با توجه به تأمجهت  هاشرکتتواند به عنوان عوامل محدود کننده یمدیگر نسبت به جامعه مورد تحقیق 

ها در تجدید یدارائه جهت انتشار اوراق صکوک با فرض حداقل دو برابر شدن حجم های قابل استفادیدارائظرفیت حجم کل 

های منحصر به فرد یژگیوو  دهندهها از نظر وام یدارائیل ارزش وثیقه ای پایین این به دلها یدارائارزیابی و نیز کاهش ارزش 

ین مالی مذکور، روش انتشار تأمه دو روش تأمین مالی از طریق صکوک نسبت به اوراق مشارکت در این خصوص در مقایس

نه ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جهت انتشار اوراق صکوک هاشرکتاوراق صکوک نسبت به مشارکت برتری داشته و 

 هاشرکتی متنوعی برای هاحالتباشد یممورد  94های انواع صکوک که حدود یژگیوشرایط بهتری دارند بلکه با توجه به  تنها

 ین مالی بپردازند. تأمنماید تا با هزینه کمتری به یمفراهم  هاشرکتباشد و این امکان را برای یممتصور 

 

 فرضیه سوم پژوهشیل و تحلتجزیه . 3.5

 "باشد. یم ترمطلوبین مالی به روش صکوک نسبت به وام بانکی تأم "
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و بخشنامه های متعدد از ناحیه مراجع قانونی و  دستورالعملقررات، ین مالی یک سری قوانین، متأمی هاروشدر خصوص انواع 

وجود دارد که علیرغم تدوین و ایجاد راهکارهای مناسب جهت افزایش اثربخشی اعطاء  و ...ذیصالح چون بورس، بانک مرکزی 

اند به عنوان عوامل محدود تویم، این عوامل از دیدگاه دیگر نسبت به جامعه مورد تحقیق هاآنتسهیالت و وصول به موقع 

های قابل استفاده جهت انتشار اوراق یدارائین مالی باشد همچنین با توجه به ظرفیت حجم کل تأمجهت  هاشرکتکننده 

 بر اساسهای در تجدید ارزیابی که بیش از ظرفیت حداکثر مبلغ تسهیالت یدارائصکوک با فرض حداقل دو برابر شدن حجم 

های منحصر به فرد تأمین مالی از طریق انتشار صکوک نسبت به اخذ تسهیالت بانکی در این یژگیوباشد و یمجدول فوق 

ین مالی مذکور، روش انتشار اوراق صکوک نسبت به امکان اخذ تسهیالت مالی برتری داشته و تأمخصوص در مقایسه دو روش 

شرایط بهتری دارند بلکه با توجه به انواع  نه تنهااوراق صکوک ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جهت انتشار هاشرکت

فراهم  هاشرکتباشد و این امکان را برای یممتصور  هاشرکتی متنوعی برای هاحالتباشد یممورد  94صکوک که حدود 

 ین مالی بپردازند.تأمنماید تا با هزینه کمتری به یم

 

 فرضیه چهارم پژوهشیل و تحلتجزیه . 4.5

 فرضیه فرعی اولیل و تحلتجزیه . 1.4.5

 "ی موجود در انتشار اوراق صکوک رابطه معناداری دارد. هاچالشموانع قانونی با  "

 ( شده استفاده گردیده است:9پرسشنامه که در جدول ) سؤاالتقسمت الف  7الی  9 یهاسؤالبرای آزمون این فرضیه از 
 فرضیه اول سؤاالتنحوه پاسخگویی به  ( :1جدول شماره )

 جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم فرضیه اول سؤاالت

 %900 %0 %94 %99 %93 %30 9 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %90 %91 %30 %99 9 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %9۹ %99 %99 %30 3 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %95 %9۹ %39 %93 4 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %3۹ %29 %0 %0 7 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 ( نشان داده شده است: 9ی داده شده در جدول )هاپاسخماحصل انجام تجزیه تحلیل آمارى بر روى 
 تحلیل آماری فرضیه اول ( :2جدول شماره )

 انحراف میانگین حد باال پایینحد  tآماره مقدار  درجه آزادی سطح معنی داری فرضیه

 - 35۹07,0 - 9533,0 - 4۹9۹,0 - 130,5 401 000,0 اول

 17باشد، در سطح اطمینان یم 07/0از سطح خطا  ترکوچکباشد و یم 000/0(، از آنجا که سطح معنی داری 9در جدول )

 ی موجود در انتشار اوراق صکوک رابطه معنا داری دارد. هاچالشتوان اظهار کرد که موانع قانونی با یمدرصد 

 

 فرضیه فرعی دومیل و تحل. تجزیه 2.4.5

 "ی موجود در انتشار اوراق صکوک ارتباط معناداری دارد. هاچالشعدم شناخت کافی با  "

ی تحقیق هاسؤالپرسشنامه استفاده شده است. جداول  سؤاالتقسمت ب  94الی  9ی هاسؤالبرای آزمون این فرضیه از 

 باشد: یم( 3مربوط به فرضیه دوم به شرح جدول )
 فرضیه اول سؤاالتنحوه پاسخگویی به  ( :3جدول شماره )

 جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم فرضیه دوم سؤاالت

 %900 %0 %0 %4۹ %39 %99 2 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %0 %92 %50 %7 5 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %99 %92 %95 %92 ۹ سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %0 %3۹ %37 %95 1 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %0 %92 %53 %99 90 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 
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 %900 %0 %99 %37 %74 %0 99 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %7 %39 %43 %99 99 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %30 %90 %90 %30 93 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %95 %79 %90 %99 94 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %0 %39 %23 %7 97 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %0 %39 %71 %90 92 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %9۹ %99 %95 %34 95 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %90 %91 %90 %39 9۹ سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 %900 %0 %9۹ %99 %94 %92 91 سؤالدرصد پاسخ دهندگان به 

 شده است:( نشان داده 4ی داده شده در جدول )هاپاسخماحصل انجام تجزیه تحلیل آمارى بر روى 
 

 تحلیل آماری فرضیه دوم ( :4جدول شماره )

 انحراف میانگین حد باال حد پایین tآماره مقدار  درجه آزادی سطح معنی داری فرضیه

 - 24۹17,0 - 7123,0 - 5092,0 - 919,94 9945 000,0 دوم

درصد،  17باشد، در سطح اطمینان یم( 07/0از سطح خطا )  ترکوچک(، 000,0(، از آنجا که سطح معنی داری )4در جدول )

 ی موجود در انتشار اوراق صکوک ارتباط معناداری دارد. هاچالشتوان اظهار کرد که فرض عدم شناخت کافی با یم

 

 . نتیجه گیری 6

 نیبر امباحث در اقتصاد کشورهای مسلمان است  نیترمهمی اقتصادی از جمله هاتیفعالمالی غیر ربوی جهت  نیتأمنحوه 

ی ربوی اهمیت زیادی دارد. در این میان نقش هاروشی جذب و تجهیز منابع از طرق غیر ربوی و جایگزین چگونگاساس 

در سال حماسه ت؛ لذا ی مولد مورد توجه اسهاتیفعالبه سمت  هاآنمنابع و هدایت  زیو تجهابزارهای مالی در فرایند جذب 

روش تأمین  به عنواندن به ابزارهای مالی، و معرفی نحوه تأمین مالی صکوک اقتصادی توسعه نظام مالی از طریق تنوع بخشی

ها است ای از داراییهای تأمین مالی با پشتوانهکه دارای خصوصیات منحصر به فرد و متنوع در میان روش سکیکم رمالی 

گذاری در این د را به سمت سرمایههای کم ریسک با تضمین مناسب هستنگذارانی که به دنبال روشتواند ذهنیت سرمایهمی

در صنایع مختلف جهت توسعه روش تأمین  ریگ میتصم انریمدای و آگاهی روش سوق دهد که در این راستا تبلیغات رسانه

گیر جهت تسریع در انتشار نماید و از طرفی کاهش بروکراسی اداری و حذف موانع قانونی و وقتمالی صکوک کمک شایانی می

ای از تواند عمدهخدمات تأمین مالی جهت انجام کلیه امور اداری از طرف بانی می مؤسساتها و ک و ایجاد شرکتاوراق صکو

با توجه به نتایج پژوهش و مشخص شدن حداقل ظرفیت انتشار اوراق صکوک در  .این موانع را برطرف نماید و ضروری است

های مختلف اقتصادی های متنوع صکوک متناسب با فعالیتهای الزم جهت انتشار روشهای مورد تحقیق زیرساختشرکت

روج نقدینگی از بازار سرمایه اقدام گردد و با تعیین نرخ صکوک به صورت رقابتی باعث رقابتی شدن این بازار و جلوگیری از خ

و صنایع ما  هابنگاه ریمدی بسیاری چه به لحاظ زیر بنایی و چه به لحاظ صنعتی در کشور و جود دارد. اما هاطرحشوند. امروزه 

ی هاشرکتاز آنجایی که آگاهی و شناخت . شودیممالی الجرم به بانک واحد تسهیالت ختم  نیتأمی هاروش کنندیمفکر 

مالی دارد، لذا دولت و سازمان  نیتأمبسزایی در استفاده از صکوک به عنوان ابزار  بهادار نقشته شده در بورس اوراق پذیرف

از طریق برگزاری برنامه ها آموزشی توسط رسانه  تواندیمدولت  نیبنابرابورس اوراق بهادار در این زمینه نقش بسزایی دارند. 

ی پذیرفته شده در بورس هاشرکتالی و کارگاه های آموزشی و. . آگاهی و شناخت های جمعی و همچنین همایش مدیریت م

وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر داخلی باعث . مالی را باال ببرد نیتأماین ابزار  استفاده ازاوراق بهادار و در نتیجه میزان 

با کاهش بروکراسی اداری  توانندیمس اوراق بهادار . دولت و سازمان بورشودیمبرای استفاده از صکوک  هاشرکتعدم تمایل 

ی بزرگی که اقدام به هاشرکتبا افزایش شمار . برای انتشار اوراق صکوک بردارند هاشرکتگامی مهم در جهت جلب رضایت 

باعث جذب و این خود  شودیم، بازار ثانویه صکوک نیز به سمت افزایش معامالت و فعالیت سوق داده کنندیمانتشار صکوک 

ی موجود در هاحبابباعث از بین رفتن  کاهدیمی غیر تولیدی هابخشو از سرمایه گذاری در  گرددیمسرمایه های سرگردان 
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 هابنگاه. ابزار صکوک در بازار سرمایه طراحی و در بانک مرکزی طراحی شده است و باید به شودیمبخش مسکن، سکه و ارز 

مالی از طریق قروض بانکی  نیتأموجوه از طریق صکوک و بازار سرمایه در مقایسه با هزینه های  نیتأممعرفی شود. هزینه های 

که سرمایه های خرد عمومی و کم  شودیمداده  مؤسساتبوده است. از طرف دیگر این فرصت به دیگر نهاد ها و  ترنییپاخیلی 

ی آتی خود به بررسی مزایای هاپژوهشدر  توانندیمهشگران بازده را جذب کرده و در چرخه اقتصاد کشور به کار بگیرند. پژو

ی قانونی هاتیمحدودو همچنین بررسی  هاروشگذاری در اوراق صکوک از دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به سایر  سرمایه

ایع مختلف و مزایای صکوک در صن هاتیظرفمالی از دیدگاه وام دهنده و وام گیرنده و بررسی  نیتأمی هاروشموجود در 

 بپردازند.
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