
البحث صلخستم  
 

مع بيان الدخل النهج ، بيان  SRB تقييم األداء املايلالعنوان : "ال.  البحث. 2014 الساعة .، بييت رامهوايت 
 BPRS دراسات يفال (SVAS) ( وبيان الشريعة القيمة املضافة  (VAS)  القيمة املضافة

"   )اكىت حاجي ماالنج  
املاجسترية  أوكتافينا كارتيكاأولفي :  ةاملشرف  

  ، بيان الشريعة القيمة املضافة ( VAS ) الكلمات الرئيسية : األداء املايل ، بيان الدخل ، بيان القيمة املضافة
( SVAS )  

 
 ( BPRS ) هدفت إىل حتليل االختالفات يف األداء املايل للبنوك الريفية اإلسالميةهذه الدراسة 

 ( SVAS ) وبيان الشريعة القيمة املضافة ( VAS ) مة املضافةباستخدام ج من بيان الدخل ، بيان القي
على أساس النسب املالية. وتستخدم النسب املالية تتألف من العائد على األصول ، العائد على حقوق 

.، و اآللية الوقائية الوطنية LBAPاملسامهني ،   
اكىت حاجي ماالنج . العينة  BPRS الكائنات اليت يتم رمسها يف هذه الدراسة هو حزب العمال

2009املستخدمة يف البيانات املالية  وبيان  ( VAS ) لكل ج و بيان الدخل ، بيان القيمة املضافة 2013-
 األداة التحليلية املستخدمة إلثبات الفرضية من هذه الدراسة هو اختبار . ( SVAS ) الشريعة القيمة املضافة

ANOVA يف اجتاه واحد .  
 ) لنتائج أن البيانات املالية من قبل النهج بيان الدخل أعدت ، أدى بيان القيمة املضافةوأظهرت ا

VAS ) و بيان الشريعة القيمة املضافة ، ( SVAS )  يف األداء املايل مقاسا العائد على األصول ، العائد
حماكمات أخرى ، و اآللية الوقائية الوطنية ككل لديها فرق كبرية.  LBAPعلى حقوق املسامهني ، 

باستخدام االختبارات آخر املخصص تقدمي نتائج هذا النهج القائم على األداء املايل خيتلف كثريا عن بيان 
 ) وبيان الشريعة القيمة املضافة ( VAS ) الدخل من النهج القائم على األداء املايل ل بيان القيمة املضافة

SVAS ) . ل بيان القيمة املضافة وكان النهج القائم على األداء املايل ( VAS )  ال كبرية مع بيان أحكام
التمييز  SVAS وليس لديها VAS ، مما يعين أن األداء املايل لل ج ( SVAS ) الشريعة القيمة املضافة

النامجة عن االعتراف  SVAS و VAS أو املساواة. فروق ذات داللة إحصائية بني بيان الدخل و
يكون مفهوم االعتراف اإليرادات  SVAS و VAS كل خمتلف. بينمااإليرادات واملصروفات بش
. واملصروفات هي نفسها تقريبا  


