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 مستخلص البحث
 

، البحث . العنوان : " التحليل مقارن ألداء الشركات املالية ضد قائمة وشطب يف 4102 . الساعة , بررةاحلسنة
 "   (JII)املؤشر اجلاكرتا اإلسالمي

 املاجسترية عولفي كارتيكا أوكتافيانا : املشرف

و  )  (FVA، والقيمة املضافة املايل (EVA): األداء املايل ، القيمة االقتصادية املضافة  الرئيسيةالكلمات 
 (SVA) املسامهني القيمة املضافة 

 
ىو مؤشر رائد الشريعة يف إندونيسيا . أسهم املدرجة يف ىذا املؤشر  (JII) املؤشر اإلسالمية جاكرتا

قية و يتم اختيار من مستوى السيولة ) قيمة املعامالت يف سهما قياديا ، ونشط مع أعلى القيمة السو  01ميثل 
أشهر. يف عملية التقييم ستكون حصة ثابتة  6العام املاضي( . عملية التقييم إىل أن يتم كل  0السوق العادية ل 

) قوائم ( ، وىناك أيضا خروج ) شطب ( . تعطى ىذه الظاىرة ، والكتاب املهتمني يف دراسة األداء املايل 
 . شركات املدرجة والشركات شطبلل

ىذه الدراسة هتدف لتحديد ما إذا كانت ىناك اختالفات بني األداء املايل للشركات املدرجة والشركات 
واملسامهني القيمة  (FVA) ، والقيمة املضافة املالية(EVA) شطب استخدام القيمة االقتصادية املضافة 

  (JII). ىي األسهم اليت ىي أعضاء يف مؤشر جاكرتا اإلسالميالكائنات يف ىذه الدراسة  .  (SVA)املضافة
ىناك فرق عند استخدام القيمة  JII النتائج أظهرت أن األداء املايل للشركات املدرجة و شطب يف

)صايف التشغيل بعد الضريبة( للشركات  NOPAT ويرجع ذلك إىل القيمة . (EVA) االقتصادية املضافة
أقل من تكلفة رأس املال .  NOPAT رأس املال ىذا . بينما يتم شطب الشركة قيمةاملدرجة أكرب من تكلفة 

يدل على أن األداء املايل للشركات املدرجة و شطب ليس ىناك  (FVA) عند استخدام القيمة املضافة املالية
 )صايف التشغيل بعد الضريبة + اإلىالك( أكرب من الضعف اجلنسي  NOPATDالقيمة فرق . وذلك ألن

)أي ما يعادل االستهالك( اليت تظهر استخدام أصول الشركات على حد سواء كبرية على حد سواء . ال أظهرت 
عدم وجود فروق بني األداء املايل للشركات املدرجة مع شركة شطب  (SVA) طريقة املسامهني القيمة املضافة

لديها قيمة سالبة اإلدراج  حساب النتائج على حد سواء كانت سلبية . وذلك ألن الشركة SVA بسبب
WACC  .  ، بينما على مؤشرات أخرى مثل معدل شطب الشركة من الضرائبOPM   و رأس املال ،

 .العامل لديو تزايدي قيمة سالبة كذلك
 

 


