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 ملّخص البحث

 
خماطر االئتمان البنك اإلسالمي غري منتظم يف اندونيسيا: "العنوان. رسالة جامعية 3102دوي  , رمحويت   

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec.Ak  مستشارة:  
 كلما ت املفتا ح :خماطر االئتمان، متويل التوسع، متويل اجلودة واالحتياطي رأس املال، نسبة رأس املال، حجم

   

تطوير العمل املصريف اإلسالمي يف إندونيسيا هو مظهر من مظاهر الطلب اجملتمع اليت تتطلب نظام 
منو . مصريف بديل باإلضافة إىل توفري اخلدمات املصرفية صحية أو التمويل، وكذلك تلبية ملبادئ الشريعة اإلسالمية

كلما . و ما ميكن مالحظته من األصول املوجودةوتطور العمل املصريف اإلسالمي يف إندونيسيا أيضا التقدم، وه
حاولت هذا البحث لتحديد تأثري املتغريات حمددة . أحد منهم هو خماطر االئتمان. ازداد األصول تؤثر على خماطر

و كان األهداف من هذا . بشأن خماطر االئتمان املصريف يف بنك معامالت اندونيسيا، وبنك مانديري الشرعية
مدى متويل التوسع يف العالقة، ونوعية التمويل، خمازن العاصمة، نسبة رأس املال، وحجم، وبيع  البحث هي حتديد

 .ومهية اإلجيار، وتقاسم األرباح ومهية، وخدمات ومهية ملخاطر االئتمان
العينة املستخدمة يف هذا البحث هي البيانات املالية الربع سنوية للبنك معامالت اندونيسيا، وبنك 

أنواع البيانات املستخدمة هي بيانات ثانوية مت . باستخدام  طريقة أخذ العينات 3103-3112رتة مانديري ف
ي للبنك معامالت اندونيسيا، وبنك مانديري احلصول عليها من البيانات املالية املنشورة وحتميلها عرب املوقع الرمس

 .٪5أسلوب التحليل املستخدم هو االحندار املتعدد مع مستوى األمهية . الشرعية
من نتائج التحليل تدل على أن التوسع جزئيا املالية، ونسبة رأس املال، وحجم لديه تأثري كبري على 

قاسم االرباح ومهية اخلدمة متغري ال ميلك مستوى الداللة يف للمتغريات ومهية لبيع و االجيار، و ن. خماطر االئتمان
النمودج، و هو ما يعين دمية للحصول و اإلجيار، و دمية دمية، و نقاسم اخلدمات ليس لديها نفوذ مع خماطر 

متويل  بينما كان متغري نوعية التمويل ورأس املال خمازن أي تأثري على خماطر االئتمان يف وقت واحد متغري. األمثان
ويتجلى ذلك . التوسع، ونوعية التمويل، خمازن العاصمة، نسبة رأس املال، وحجم كبري من تأثري خماطر االئتمان

٪،  72.6القدرة التنبؤية للمتغريات أربعة من التمويل . ٪5اليت هي أصغر من أمهية  F 0،000-من خالل سيج
٪ من العوامل األخرى اليت مل يتم إدراجها 20.2ة املعدلة، يف حني يتأثر املتبقي R2 كما يدل على ذلك حجم

 .٪20.27املتغري املهيمنة اليت تؤثر على خماطر االئتمان هي نوعية متويل مبسامهة قدرها  .يف منهج البحث


