
 
 

 مستخلص البحث
تأثري حمتوى ادلعلومات ادلكون من بيان التدفقات النقدية وصايف الدخل  . عنوان 6 " ، البحث4102عام  .أومي بريرة

 ميدانية على الشركات ادلدرجة يف إندونيسيا العائد على حقوق ادللكية )دراسة (EPS) و رحبية السهم
LQ45  4104-4115بورصة السنة  " ( 

 ليستاري ، ادلاجسرتة . أوكتياين ادلشرفة 6 . يونا
 (EPS) الكلمات الرئيسية 6 عوائد األسهم ، التدفق النقدي ، صايف الدخل ، األرباح للسهم الواحد 

 
من خمتلف قطاعات اجملتمع لتنفيذ االستثمار. حيث كان  رأس ادلال كوسيلة حلشد األموالال من سواقاأل

اذلدف الرئيسي ىو تعظيم عوائد ادلستثمرين االستثمار ، دون أن ننسى عوامل اخلطر اليت تواجهها . فإن ادلستثمرين 
على  الذين يستثمرون عن طريق شراء أسهم يف سوق ادلال حتليل حالة الشركة االستثمارية األوىل حبيث سيتم احلصول

عائد ) ربح ( . احلصول على العائد ىو اذلدف الرئيسي لل نشاط التداول من ادلستثمرين يف سوق رأس ادلال . هتدف 
 ىذه الدراسة لتحديد تأثري حمتوى ادلكون من ادلعلومات بيان التدفقات النقدية وصايف الدخل و رحبية السهم الواحد

(EPS) العودة األسهم LQ45 بورصة إندونيسيا الشركة ادلدرج يف (BEI) 4115-4104 . 
مصدري  01تقنية أخذ العينات باستخدام طريقة أخذ العينات ىادف ، من أجل احلصول على عينة من ف

. طرق مجع البيانات باستخدام وثائق مع مصادر البيانات الثانوية. منوذج حتليل البيانات اليت يتم استخدامها يف حتليل 
على عوائد األسهم ىو اختبار الفرضية  ( EPS) وصايف الدخل و رحبية السهم الواحد تأثري التدفقات النقدية

 . الكالسيكية ، وحتليل االحندار ادلتعدد واختبار الفرضيات
 نتائج ىذه الدراسة تشري إىل أن وقت واحد تدفق متغري النقدية ، صايف الدخل و رحبية السهم الواحد

(EPS ) وائد األسهم كما يتضح من عدديكون ذلا تأثري كبري على ع F >  ( مع  4.73<  7.513يت اجلدول )
. يف حني أظهرت النتائج اجلزئية من الدراسة أن ادلتغريات التشغيل التدفق النقدي يكون ذلا  1.112مستوى أمهية 

غري . ل مت 1.112( مع مستوى أمهية  4.111<  4.142تأثري كبري على عوائد األسهم يرى من ر العد من ) 
أيضا أن يكون ذلا تأثري كبري على عائدات األوراق ادلالية مرئية من قيمة طن من )  ( EPS) األرباح للسهم الواحد

. يف حني أن التدفقات النقدية متغري االستثمار والتمويل و  1.110( مع مستوى أمهية  4.111<  4.240
. ىذا يدل على أن ينظر  1.11ألن قيمة الداللة أعاله صايف الدخل يكون لو تأثري كبري على عوائد األسهم . وذلك 

 . لصنع القرارات االقتصادية ( EPS) ادلستثمرون تدفق ادلعلومات واألرباح النقدية التشغيلية للسهم الواحد
  

. 


