
 المستخلص
 

Islamicity  و Intellectual Capital تأثري : " املوضوع . البحث اجلامعي. 2015.سيت , ميسرة   

" المصرفية األسالمية اإلندونيسية  امرحبيةضد  Performance Index 

املا جسيت, فرتية: املشرف   
Intellectual Capital, Islamicity Performance Index, الكلمة الرئيسية  امرحبية :  

دارت امبنوك الإسالمية ب ن تكون ب كرث قوقا بشأ ن الاسرتاثيجية املتبعة من     سوف املنافسة يف امقطاع املرصيف الإساليم حيفز اإ

يف      labor based business ب جل امبقاء عىل قيد احليات  الاسرتاثيجية ال وىل يه ثغيري ال عامل اميت ثقوم عىل.  

  Knowledge based business .الاسرتاثيجية امثاهية يه ال داء املايل نوعمل املرص يف لإساليم ابلإضافة قياسها ابمطرق 

ذا اكن ثنفيذ ال وشطة  (املقاضد امرشعية)امتقويدية، كام ينبغي ب ن ثقاس من حيث امهدف من امرشيعة  ، ذلكل ميكن ب ن يعرف ما اإ

ىل حتديد . وفقا نل مبادئ مبادئ امرشيعة الإسالمية  Intellectual Capital و Islamicity ثأ جري هدفت هذه ادلراسة اإ

 Performance Index المصرفية األسالمية اإلندونيسية  امرحبيةضد  .

هدوهيس يا يف  جاممية قدرها 2013-2010   واكن جممتع ادلراسة من مجيع امبنوك الإسالمية يف اإ وقد ب خذث .  امبنوك9، مع عينة اإ

Regresi linier و قد مت حتويل امبياانث ابس تخدام حتويل . ريقة  purposive sampling امعيناث ابس تخدام 

Berganda  . ويمت اختبار امفرضياث ابس تخدام اختبار اجلزيئ(  اختبارt )  يف وقت واحد ، (اختبارF )  و املهمينة، مع

   .5%مس توى ادللةل 

جيايب و كبري    وب ظهرث امنتاجئ اجلزئية نل اختبار فرضية ب ن املتغرياث اخلريية وس بة مدير ال داء و وس بة امرفاهية املوظفني ب ثر اإ

عىل امرحبية ، وذكل بسبب دفع امبنوك الإسالمية امزاكت وزادث مع زايدت ال ضول و ختطص امفوائد اميت ثعود عىل املديرين 

ىل حد ما بيامن رب س املال امفكري ، ووس بة ثقامس ال رابح ، ووس بة ثوزيع عادةل و وس بة ادلخل الإسالمية وميس هل . واملوظفني اإ

ىل اخنفاض متطوره رب س املال، و ثقامس اهمتويل رحب ضغري وسبيا مقارهة مع بيع ورشاء  جيايب كبري عىل امرحبية ، ويرجع ذكل اإ ثأ جري اإ

وثبني يف وقت . و متويل امتأ كيد عىل ختطيص ادلخل بني ب حصاة املطوحة امرئيس يني نوموظفني و اخلدماث املرصفية الإسالمية 

جيايب كبري عىل امرحبية ، و املتغري ال برز يه وس بة ال داء  واحد هتاجئ الاختباراث فرضية ب ن مجيع املتغرياث املس تقةل ثأ جري اإ

 .اخلريية

 


