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( BSC. أطروزخ اىؼْواُ: "قيبش األداء ٍغ األسيوة اىَتوازُ )4102راتْب فبخبرواتي. 

 ("JATIMاىشريؼخ  KANINDO في اّدٍبج اإلسالً )دراسخ زبىخ في

 اىَبخستيرح    . ٍييدوّبHJاىَشرفخ :  

 ثطبقبد األداء اىَتوازُ في اّدٍبج اإلسالً ,: قيبش األداء اىنيَخ اىرئيسيخ 

قيبش األداء هو اىَقيبش ىيسنٌ ػيى شرمخ تْظيٌ ثؼض اىْدابذ فاي ّيبياخ اىَطاب . 

اىشاارػيخ يَنااِ أُ تدؼااو أداء  KANINDOىتسساايِ ّوػيااخ وزاادح اىسىاابم ػيااى أػَبىيااب  

ثطبقابد  )شابٍو( ٍاِ خواّات اىَبىياخ وايار اىَبىياخ ثبسات داً komprehensif اىقيبسبد في

قيابش األداء ػاِ طريا  ومابُ اىرارم ٍاِ هالا اىجسا  اإلساالً. في اّادٍبج األداء اىَتوازُ 

 .اإلسالً اّدٍبجثطبقبد األداء اىَتوازُ في 

ػاِ طريا  ,  خَاغ تاٌ ػاِ اىجيبّابدديسنريجتيف اىاْيح اىْاوػي  است دً هلا اىجس 

اىجيبّبد ػِ طري  قيابش ماو ٍاِ اىَالزظخ  واىَقبثيخ  و موسيوّير  ٍوثقخ. تٌ اىقيبً ثتسييو 

 اىَْظور اىَبىي واىؼَالء  واألػَبه اىداخييخ  واىَْو واىتَْيخ في اّدٍبج اىَسيَيِ.

اىشاريؼخ هاي فاي  SWOT  KANINDOٍِ ّتبئح اىجس  اىتي تستْد إىى ٍسياو 

. ّتابئح قيابش ) ترير اىى األزسِ (( وتْىيل استراتيديخ ييتف زوهWOاىَوقف اىرثغ اىثبى  )

اىَتااوازُ فااي اىَْظااور اىَاابىي ىاادٍح اإلسااالً يتاا ىف ٍااِ  ػااِ طرياا  ثطبقاابد األداءداء األ

ال ياساه االساتثَبر فاي  KANINDOاالستثَبر وػقد ٍستقو ٍِ اىَيسار  واىرارر  واىرثاب. 

. اىْست اىَبىيخ ىقواػد االشتجبك  اىقرم إيداع ّساجخ اىقاروم 01ثْل موفيْسيوّبه ثْسجخ %

وتراخاغ زبىاخ ٍتْبساقخ  4100( فاي SHUقيجخ ثسجت اىرثر اىصبفي )ىْسجخ األصوه ّتبئح ٍت

ٍْظاور اىؼَاالء اىسصاوه ػياى ٍدَاوع ّقابط    . pph 25 واػترافاب  ثومبىاخ ياريجخ اىادخو

. وهلا يظير أُ األػضبء رايوُ ػِ خدٍخ اىَْتدبد واى دٍبد اىَتصايخ 2.12ٍنبفئخ ٍِ 

ٍْظور ػَييخ األػَابه اىداخيياخ يرطاي ػَيياخ   .KANINDOأسبسب ثبىطبثغ اىَيْي اىؼبٍو 

. وهاالا يىساار أُ اىَااومىيِ 2.04االثتناابر زصااو ػيااى درخااخ تؼاابده اىقيَااخ اإلخَبىيااخ ٍااِ 

خبصخ ػيى اىَْتدبد اىتي ياتٌ تقاديَيب  KANINDOرايوُ تَبٍب ػِ ػَييخ االثتنبر في 

خبصاخ فاي  ,2,8ألػضبء.  أثْبء ػَيياخ اىسصاوه ػياى اىؼَيياخ ٍدَاوع ّقابط أع ٍاب يؼابده 

راييخ ػِ  KANINDOٍْظور اىتؼيٌ واىَْو ٍِ اىَومىيِ ػَوٍب  اىؼالقبد ٍغ اىشرمبء.

اىتسييالد وإصالذ اىجْيخ اىتستيخ اىتي تدػٌ ػَييبد اىؼَو  وريب اىَومىيِ مست ّقابط أع 

 ال سيَب فيَب يتصو ثقيبش األداء خيد. 2..2ٍب يؼبده ٍدَوع ٍِ 
 


