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ملّخص البحث

. 2013 .Fitriaحتليل أثر املتغريات االقتصادية الكلية واملالية السندات الدخل " :العنوان .رسالة جامعية

."يف إندونيسيا (الصكوك)النسب اإلسالمية 

Fitriyah. S.Sos., MM:مستشار

).الصكوك(اإلسالمية االقتصاد الكلي املتغري، واملؤشرات املالية، السندات : الكلمات الرئيسية

جنبا إىل جنب مع النمو املتزايد لسوق رأس املال اإلسالمي اليوم، جعل الناس ترغب يف االستثمار يف 

هي أوراق مالية أو أداة االستثمار الصادرة ) الصكوك(السندات اإلسالمية ). الصكوك(السندات اإلسالمية 

أن يطلب من اجلهة املصدرة ) الصكوك(اإلسالمية مبوجب مبدأ إسالمي صادر عن مصدرها حلاملي السندات

رسوم، وتسديد صندوق السندات / اهلامش / لدفع الدخل على املسامهني يف شكل عائدات السندات اإلسالمية 

وكان الغرض من هذه الدراسة هو دراسة تأثري يف وقت واحد وبشكل جزئي بني متغريات . عند االستحقاق

امجاىل قيمة (والنسب املالية ) ، الناتج احمللي اإلمجايل وتبادل أسعار الفائدةBIمعدل التضخم، و (االقتصاد الكلي 

.يف إندونيسيا) الصكوك(لسندات الدخل اإلسالمية ) DERوROAالتداول األصول، نسبة التداول، 

-٢٠٠٩اليت سجلت من اعوام  (الصكوك)عينات من الشركات اليت تصدر السندات اإلسالمية 

الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هو البحث الكمي باستخدام أدوات مثل  .دام عينات هادفباستخ٢٠١١

٪5.حتليل االحندار اخلطي متعددة مع مستوى األمهية 

نتائج هذه الدراسة أن معدل التضخم متغري، سعر الصرف، امجاىل قيمة التداول األصول، نسبة 

يف حني  .يف اندونيسيا (صكوك)سالمية اإليرادات من السندات اإل٪58يؤثر  ROA ،DERالتداول، 

متغريات التضخم يف وقت واحد، سعر الصرف، معدل دوران  .املتبقية من العوامل األخرى٪42أوضح 

 .(صكوك)تأثري كبري على السندات اإلسالمية أرباح DERاملوجودات، نسبة التداول، والعائد على األصول 

تأثري كبري على السندات اإلسالمية أرباح  DERمتغري معدل جزئيا، نسبة التداول، والعائد على األصول 

، يف حني أن املتغري التضخم وامجاىل قيمة التداول األصول ال تؤثر تأثريا كبريا على إيرادات السندات (صكوك)

يف اندونيسيا  (صكوك)السندات اإلسالمية الدخل املتغري املهيمنة اليت تؤثر على كمية من  .(الصكوك)اإلسالمية 

.، اليت تدل على قيمة مهيمنة أكثر من املتغريات املتغريات األخرىDER٪ 50،41هو متغري قيمة بيتا من 
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. 2013 .Fitria رسالة جامعية. العنوان: "تحليل أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية والمالية السندات الدخل النسب الإسلامية (الصكوك) في إندونيسيا".
مستشار: Fitriyah. S.Sos., MM

الكلمات الرئيسية: الاقتصاد الكلي المتغير، والمؤشرات المالية، السندات الإسلامية (الصكوك).

جنبا إلى جنب مع النمو المتزايد لسوق رأس المال الإسلامي اليوم، جعل الناس ترغب في الاستثمار في السندات الإسلامية (الصكوك). السندات الإسلامية (الصكوك) هي أوراق مالية أو أداة الاستثمار الصادرة بموجب مبدأ إسلامي صادر عن مصدرها لحاملي السندات الإسلامية (الصكوك) أن يطلب من الجهة المصدرة لدفع الدخل على المساهمين في شكل عائدات السندات الإسلامية / الهامش / رسوم، وتسديد صندوق السندات عند الاستحقاق. وكان الغرض من هذه الدراسة هو دراسة تأثير في وقت واحد وبشكل جزئي بين متغيرات الاقتصاد الكلي (التضخم، ومعدل BI، الناتج المحلي الإجمالي وتبادل أسعار الفائدة) والنسب المالية (اجمالى قيمة التداول الأصول، نسبة التداول، ROA وDER) لسندات الدخل الإسلامية (الصكوك) في إندونيسيا.

عينات من الشركات التي تصدر السندات الإسلامية (الصكوك) التي سجلت من اعوام 2009-2011 باستخدام عينات هادف. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هو البحث الكمي باستخدام أدوات مثل تحليل الانحدار الخطي متعددة مع مستوى الأهمية  .5٪

نتائج هذه الدراسة أن معدل التضخم متغير، سعر الصرف، اجمالى قيمة التداول الأصول، نسبة التداول، ROA،  DER يؤثر 58٪ من السندات الإسلامية الإيرادات (صكوك) في اندونيسيا. في حين أوضح 42٪ المتبقية من العوامل الأخرى. متغيرات التضخم في وقت واحد، سعر الصرف، معدل دوران الموجودات، نسبة التداول، والعائد على الأصول  DERتأثير كبير على السندات الإسلامية أرباح (صكوك). متغير معدل جزئيا، نسبة التداول، والعائد على الأصول  DER تأثير كبير على السندات الإسلامية أرباح (صكوك)، في حين أن المتغير التضخم واجمالى قيمة التداول الأصول لا تؤثر تأثيرا كبيرا على إيرادات السندات الإسلامية (الصكوك). المتغير المهيمنة التي تؤثر على كمية من السندات الإسلامية الدخل (صكوك) في اندونيسيا هو متغير قيمة بيتا من 50،41٪ DER، التي تدل على قيمة مهيمنة أكثر من المتغيرات المتغيرات الأخرى.
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