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وىكذا ، يف االضطالع بامليام املصرفية مؤسسة املصرفية اليت تسيطر على استقرار اقتصاد الدولة. 
املطلوبة ألداء جيد. لتقييم أداء البنوك سواء البنوك أو املصارف اإلسالمية وىي تستخدم عادة من ستة 
جوانب التقييم. من بني جوانب من رأس املال )رأس املال( ، ونوعية املوجودات )جودة األصول( ، وإدارة 

 ( .، والسيولة )السيولة)اإلدارة( ، الرحبية )العائد( 
ىذه الدراسة هتدف إىل حتديد عامل شرط رأس املال )رأس املال( ، ونوعية املوجودات )جودة 
األصول( ، وإدارة )اإلدارة( الرحبية )العائد( ، والسيولة )السيولة(. بنك معامالت اندونيسيا على حد سواء 

 ,KPMM.دمة يف ىذه الدراسة ىو. املؤشرات املستخ2101-2112عامل وشامل خالل السنوات 

KAP, NPF, NOM, OER/REO, dan STM السكان )املوضوعات( الدراسة ىو بنك معامالت و
. يستخدم ىذه الدراسة 2101-2112اندونيسيا. البيانات املستخدمة بيانات البنك عن السنة املالية 

وسالمة البنوك اإلسالمية خالل  حتليال وصفيا ، والذي يعطي حملة عامة عن األحباث أو احلالة املالية
 .2101-2112السنوات 

رأس املال )رأس املال( ، ونوعية  2101-2112وأظيرت نتائج معامل حالة خالل السنوات 
استنادا .املوجودات )جودة األصول( ، الرحبية )العائد( ، وتعكس تقييمات احلصول على تقييم من كل عام

احات اليت من املتوقع أن توفر مرجعا للقارئ واجليات ذات العالقة إىل نتائج البحوث أن ىناك بعض االقت 
ملناقشة حماوالت املصرفية يف العامل ، أن الضعف العام تكمن يف نوعية االصول املصرفية )نوعية األصول(. 

ألمثل اليت مل تكن قادرة على حتقيق أقصى قدر من الزيادة يف الودائع املصرفية )الودائع( البنوك على النحو ا
، لذلك نأمل يف اإلدارة ميكن ختصيص الودائع لتمويل اإلنتاجية ، وذلك للحصول على عمليات البنك. 
ألنو إذا كان جانب من السيولة مرتفعة جدا أنو سوف يتسبب يف اختالل التوازن بني صناديق الطرف 

على املنافسة بعد ذلك. مع توجيو التمويل ، ميكن أن يؤدي يف املصارف فيي غري قادرة  (TPF) الثالث
اىل جانب دراسة اجلوانب أعاله ىناك اثنني من اجلوانب اليت مل تتم دراستو ، وىذا يرجع إىل قصور 
البيانات. كال جوانب ىامة أيضا يف حتديد البنك إلدارة األداء املايل واجلانب من جوانب احلساسية 

انب إدارة واحلساسية ملخاطر السوق من أجل ملخاطر السوق. لذا ، يتوقع الباحثون أن يأيت وتشمل جو 
احلصول على األداء املايل للمصارف اإلسالمية ككل استنادا إىل منوذج اجلمال أو على أساس التتيب 

 .مركب من معامالت البنوك
 


