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 البحث صلخستم
 

آثار تقليدية أسعار الفائدة والتضخم : "العنوان  .مقال،2014 الساعة، إيرنيكمة، كارمة
يف رفع املصارف اإلسالمية فرتة  املضاربةوتقاسم الربح لصندوق 

2010-2013 " . 
 أوكتافييانااملاجسترية كارتيكا  أولفي :  ةاملشرف

أسعار الفائدة والتضخم ، وتقاسم  صندوق املضاربة تربية ، التقليدية:الكلمات الرئيسية 
 الربح

 
،  174.09اليت بلغت تريليون روبية  2012 الساعةأصول املصارف اإلسالمية إمجايل يف 

. ، اليت لديها تأثري أكرب من الرتكيز على مصادر التمويل األخرى  (DPK) متأثرا صناديق الطرف الثالث
والودائع املصرفية اإلسالمية هو إنقاذ باستخدام مبدأ اليت تؤثر على مبالغ املوجودات DPKمكونات
ويتم ذلك مع مبدأ مجع األموال املضاربة للعثور على األموال إىل املودعني واليت سيتم توزيعها . املضاربة 

وكان الغرض من هذه الدراسة إىل حتليل العوامل اليت تؤثر على كمية من مجع األموال املضاربة . على املدين
 .دمات املصرفية اإلسالميةعلى اخل

. هذه الدراسة املتغريات املستخدمة هو معدل الفائدة التقليدية ، والتضخم و تقاسم األرباح ف
 . الدراسة يستخدم حتليل االحندار املتعدد لتحديد املتغريات اليت تؤثر يف مجع األموال املضاربة

سيلة ل معدل متغري التقليدية ،  0.582من  ( R2 ) النتائج أظهرت أن قيمة معامل التحديد
٪ ، يف حني يتأثر  58.2والتضخم ونتائج تؤثر يف وقت واحد كمية من مجع األموال املضاربة من قبل 

استنادا ر اختبار سعر الفائدة التقليدية و اليت . ٪ وفقا ملتغريات أخرى خارج هذه الدراسة 41.8املتبقية 
ع األموال املضاربة ، وتطوير املعرفة حول الربا غري املشروعة ، مما ال تتعلق بشكل إجيايب إىل حد كبري يف مج

حني أن . جيعل للعمالء اختيار البنوك اإلسالمية بغض النظر عن التغريات يف أسعار الفائدة التقليدية
م و اختيا ر التضخم هو تأثري سليب كبري على مجع األموال املضاربة ألن الناس هناك حاجة لتلبية احتياجا

لنتائج تأثري إجيايب كبري على مجع األموال . لتحويل أصوهلا إىل األصول اليت ال متيل إىل االخنفاض القيمة
املضاربة بسبب الدوافع االقتصادية املتوقعة ولكن ال يزال يستند على تعاليم الشريعة حبيث كلما زاد عدد 

  . الثةمن تقاسم العائدات ، واألرجح العاصمة رفع البنك من أطراف ث


