
  ستخلصالم
ــــدريا ــة دراســــة: العنــــوان, لبحــــث العلمــــيا 2011, إيكــــا زلفــــي, ىن أن ــة  مقارنــ ـــهمألحتليليــ ــايل وأداء االسـ ـــة  داء املــ قبــــل وأداء العاملـ

يف لشـركات ملسـجلة يف دراسـة ( 2008 فـرتةيف  وبعـدها" Seasoned Equity Offering"حمنـك األسـهم طـرح
  )BEIالربصة اندونسيا 

 املاجسرت, سوجيبتو أغوس. كتورندوسالد :       املشرف
 

  أداء العاملة, أداء االسهم, األداء املايل, األسهم طرح:     الرئيسية  ات الكلم
"  Seasoned Equity Offerings" حمنــك األسـهم طــرحت أن ميكـن رأس املــال نقـصالـيت واجهــت  الشـركات

)SEO( بوجود . القرض للبنك طريقة لتحصيل زيادة رأس مال معSEO  أن لتمويل االعمال وتطويرها و الشركات ان تقوي تنتظر
 ,CR, ATR الـيت ميثلهـا وقبلهـا SEOتطبيـق  بعـدأداء املـايل  بـني فارقـةملاحتليـل  وهـدف هـذا البحـث. تقـوي بنيـة رأس مـال

DER, FLM, FATO, TATO, ROE, OROA . تطبيـق  بعـدأداء االسـهم  بـني ملفارقةاوحتليلSEO  وقبلهـا
. OPMو  NPMوبعـدها الـيت ميثلهـا  SEOأداء العاملـة قبـل تطبيـق بـني ملفارقـة احتليـل و . PERاليت ميثلها عـودة االسـهم و 

ــز املهيمنــةومعرفــة املتغــري الــذ ــ SEOومعرفــة عالقــة  تفريــق أداء العاملــة يف ي مــن جــنس متــارس التميي أداء املــايل وأداء االســهم وأداء ب
  .العاملة

ّ الــيت شــركة  27وعــدد الســكان يف هــذا البحــث  . ميالديــة 2008ســنة  SEOوتطبــق  ســوق األوراق املاليــةل يف تســج
هــذا البحــث التوثيــق ودراســة وطريقــة مجــع البيانــات يف ". purposive sampling"واملثــال عشــرون شــركة الــذين خيــريوا بطريــق 

ــة متــارس التمييز وطريقــة حتليــل البيانــات التحليليــة . املؤلفــات جيــب أن ختتــرب طبيعــة , وقبــل ذلــك). analisis diskriminan(ي
متارس التمييـزي يف التحليل  الفرضية األوىل" heteroskedastisitas "وهذا اإلختبار هو جعل البيانات والفرضيات الكالسكية 

  .وصل اىل قيمة جيدةحىت تت
"مــن التحليــل جلــدول  Wilks Lambda حتصــل قيمــة "  0,693 ــة   بأمهي 0,05 للمتغــريات املســتقلة بــني   X1 اىل  

X10 وللمتغـريات . حىت يستنتج بعدم االمهيـة ىف اجلماعـة  X11 حتصـل قيمـة   0,303<0,05 . حـىت يسـتنتج بعـدم األمهيـة فيهـا 
X12وللمتغــريات  حتصــل قيمــة   0,731<0,05 (ومــن كــل املتغــريات . ســتنتج بوجــود األمهيــة فيهــاحــىت ي  X1 اىل   (X12 وهــي  
CR, ATR, DER, FLM, FATO, TATO, ROE, OROA, NPM, OPM, Return 
Saham, PER يستنتج بعـدم أمهيـة الفـرق بـني تطبيـق ,   SEO واملتغـري الـذي يقـام متـارس التمييـز هـو . وعـدم تطبيقـه NPM 
0,742بقيمـة  تغــريات املعلقــة واملتغــريات املســتقلة وقيمــة اإلرتبــاط بــني امل  . ختتلــف  Return (X11) حيصــل قيمــة   1.000 ,
PER حيصل قيمة   1.000 ,X9 حيصل قيمة   0,743 ,X8 حيصل   0,596 ,X7 حيصل   0,575 ,X5 حيصـل   0,314 ,
X1 حيصــــل   0,219 ,X2 ــل   حيصــ 0,207 ,X4 حيصــــل   -0.149 ,X3 حيصــــل   -0,110 ,X10 حيصــــل   0,76 ,X6 
 .0.040حيصل 


