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 المستخلص

 

. امبحث. املوضوع : " امعوامل اميت تؤثرترميب رأ س مال بني رشاكاتمصناعة  عىل الاستامثر الاجنيب ٢۰٤١انداي رهايو. 

 س نة(BEI)و الاستامثر ادلاخيل وتقوم امرشاكت يف سوق الاوراق املامية الاهدوهيس ية

٢۰۰٢ -٨۰٤٢". 
 يفطا املاجسرتچ وس سو ڮ: ا  املرشف

, املرحبية, و (PER)ترميب رأ س مال, خطر امشغل, امس يوةل, ترميب املال, منو امرشلة, ف.ا.ر :  لكمة امرئيس ية

 متليك الادارة.

 

نلرشلة همم جدا .تنظم امرشلة هبس ياسة اس تعامل املوارد امنقدية يك ترحب.  تنال املوارد امنقدية  ترميب رأ س مال

خطر امشغل, امس يوةل, ترميب املال, منو امرشلة, ف.ا.ر تحليل تأ جري من ايرادات ادلاخلية و اخلارجية. هيدف هذا امبحث م 

(PER) املرحبية, و متليك الادارةجزئيا او مجيعا. و متحليل فرق تأ جري ترميب رأ س مال بني رشاكت امصناعة ابالستامثر ,

 الاجنيب و الاستامثر ادلاخيل. 

 , جتربة ف. (uji t)ويعمل بتجربة  (Regresi linear berganda)امتجربة يف هذا امبحث يه بنكوص

 ( uji F )ومعامل اجلزم R2و يرحج امتجربة الافرتاضية امالكس يكية( Uji Asumsi Klasik ) يه عادية 

(Normalitas) و امعلقة املتبادةل اذلاتية ,(autokorelasi), وheteroskedastisitas  و ,

multikolinearitas . 

, و متليك RISK ,GROW ,PER ,ROAعىل الاستامثر الاجنيب اميت متغريها  احلاصل, ان امرشاكت

ال تؤثر برتميب رأ س املال جزئيا . و متغري ترميب املال يؤثر مبتغري ترميب رأ س  ,(kepemilikan manajerial)الادارة

امثر ادلاخيل اميت متغريها عىل الاست يؤثر مبتغري ترميب رأ س املال سلبيا مغزا .وان امرشاكتCRاملال مغزا و متغري 

RISK,, CR, ترميب املال ,,GROW ,PER ال تؤثر برتميب رأ س املال . ومتغري متليك الادارة, و    ,ROA يؤثر

 مبتغري ترميب رأ س املال سلبيا مغزا. 

مبتغري ترميب رأ س املال مغزا. و قدر  مرشاكت امصناعة  عىل الاستامثر الاجنيب و الاستامثر ادلاخيل تؤثرو ان ا

مرشاكت احلاصل هو ان اختالفا ا,  independent sample t-test. ومن جتربة املثامية املس تقةل %35,5املؤثر هو 

, GROW,, ترميب املال ,RISK , CRامصناعة  عىل الاستامثر الاجنيب و الاستامثر ادلاخيل سواء. و تقوم امفرق بني

PERدارة, ومتليك الا.  


