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  صخلتسالم

ب إلرتقاء األرباح عند تنفيذ تمويل رهن الذه: " الموضوع. 2012، وفاء، محمد وزير علي

.جفرع ماالنمانديري المصرف الشرعيفي ةدراس(الشرعيالمصرف

الحاج مصباح المنير الماجيستير: مشرفال

احرباألالرهن ووالذهبرهنو التمويل : ئيسيةاالكلمات الر 

و الذهب هو منتج للتمويل على أساس ضمان الذهب للحصول على التمويل، رهن  

رهن الذهب منتج هي لديذالالشرعيصرفحد املأهو ي مانديري فرع ماالنجاملصرف الشرع

، إذا ما نظر وزاد انتاج ذهب الرهن. على توفري األموال لقرض بسرعة وال تعقيديقدري ذالالشرعي

يف عام ت بلغيتالإعانة رهن الذهب على األرباح املصرف الشرعي مانديري املركزي من هإلي

وهو ,اكبري   احديبلغ2011   يف عام و ٪6.50إىل 2010يف عام و ٪0.29بزيادة 2009

هدف إىل يبحثالافإن هذ.رهن الذهب هو يف ارتفاع الطلبأن متويلهذا يدل . ٪27،98إىل

. عليها املصرف الشرعي مانديري فرع ماالنجسارالذي وصف تنفيذ اإلدارة املالية رهن الذهب 

، ومعرفة ما جفرع ماالناألرباح من املصرف الشرعي مانديرياءإرتقالذهب يف رهن لوصف دور و 

.الذهبرهن هي العوامل اليت تدعم وتعيق تنفيذ 

وصفي، والبيانات املستخدمة الكفي مبدخل النهج مهو بحثالاالطريقة املستخدمة يف هذ  

الوثائق، واملقابالت وراقبةاملمع تقنيات مجع البيانات من. البيانات األولية والبيانات الثانويةهي

.وعرض البيانات وصنع القرار والتحققاملستخدم هي التنقيص تقنية التحليل و. والتثليث

املصرف الذهب من متويل رهن إدارة أناليت مت احلصول عليها نتيجة البحثلى عبناء  

يف بة، ولكن تكون فعالة تشمل التخطيط والتنظيم واملشغالت ومراقالشرعي مانديري فرع ماالنج

رهن متويل أما دور و .أفراد إضافيني من أجل حتقيق أقصى قدر من اخلدماتإىل حيتاجتنظيم 

ال تزال صغرية نسبيا عندما ينظر املصرف الشرعي مانديري فرع ماالنجمنإلرتقاء األرباحالذهب 

ينمي منوا  الذهب رهنمتويل اليها من امسي، ولكن عندما ينظر اليها من وضع يف املئة لكل منهما 

يف ينمتو ٪20.66بنسبة 2010يف عام ٪0.71وصلت إىل 2009اليت يف عام هي ، كبريا

عامل ال. منتجات الرهنقضاءتسريع من نتيجة هذه ال، ٪78،63منوا كبريا وهي2011عام 

ال يزال هناك هواحلاجزو العامل هو تكاليف صيانة منخفضة من رهن الذهبرئيسيالعم ادال

  .رهن الذهبيف إنتاج قص يف املعلومات اليت مت احلصول عليها من قبل الزبائن ن


