
 المستخلص

تأثري النتائج ادلالية يف كل مرحلة من مراحل دورة احلياة من الشركات " :العنوان .2012العام ,  حبث جامعي,  لينا 
دراسات يف رلال األغذية وادلشروبات يف الصناعة  اليت تدخل  يف أوراق ) (IOS) لالستثمار رلموعة الفرص

 . ادلالية اندونيسيا

 .إنداه يوليانا ادلاجستري: حتت اإلشراف

 ، دورة حياة الشركة (IOS) األداء ادلايل، واالستثمار، رلموعة الفرصة: الكلمات ادلفتاحية 

 

      منو الشركة هو التوقع ادلهم  ادلطلوب من قبل إدارة الشركة الداخلية واخلارجية وهي التنظيم كادلستثمرين 
 .ويرجى النمو يستطيع أن يعطي  اجلوانب اإلجيابية للشركة حىت يزيد من فرصة لالستثمار يف الشركة .والدائنني

وكل الشركات تشعر  دورة احلياة حيث كل دورة من دورات احلياة . و نتيجة الشركة تقصى بفرصة استثمارية 
 وهدف هذا البحث هو معرفة تأثري األداء ادلايل يف وقت واحد يف كل مرحلة من .يف السلوك سيكون  خمتلفة

 .السوق إىل القيمة الدفًتية للموجودات دورة حياة لالستثمار رلموعة فرصة

حتليل  .2010-2007     اذلدف من هذا البحث هو صناعة  الغذاء وصناعة ادلشروبات خالل فًتة 
٪ على 5البيانات ادلستخدم هو  بعدة مناذج االحندار اخلطي يف وقت واحد مع مستوى كبري من األداء ادلايل 

يقيس بالنسبة احلالية،  شكل نسب السيولة، نسب الرافعة ادلالية، نسب النشاط ومعدالت الرحبية، كلها 
واحلصول على ثالث ، وهي  .نسبة الدين إىل حقوق ادللكية، رلموع دوران األصول، والعائد على االستثمار

 .مرحلة التوسع األول والتوسع األخري  والناضجة

 

أمهية        وادلالية يف مرحلة التوسع يف وقت مبكر تؤثر تأثريا كبريا على األداء ادلايل لدائرة الرقابة الداخلية مع
يف هناية  .IOS ٪ من99.3النسب يف ادلراحل ادلبكرة من ادلتغريات توسع ميكن أن تفسر . 0،000الفاء 

ميكن نسب  .0.001أمهية  الفاء  مرحلة التوسع تؤثر تأثريا كبريا على األداء ادلايل لدائرة الرقابة الداخلية مع
يف مرحلة النضج تؤثر تأثريا كبريا على األداء ادلايل  .IOS ٪ من71.6يف هناية متغريات مرحلة التوسع شرح 

 IOS النسب يف ادلراحل األوىل من التوسع ميكن أن تفسر. 0،003أمهية الفاء   لدائرة الرقابة الداخلية مع

بناء على نتائج هذه الدراسة يف أي مرحلة من دورة حياة األداء ادلايل للشركة تأثري كبري يف  .٪97.5متغري 
 ..(IOS) رلموعة الفرصة االستثمارية

 


