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ھذا التحلیل . ویمكن أن یتم التنبؤ سعر السھم مع النھج األساسي، واحدة منھا ھو التحلیل األساسي
CAMELSلتقییم سالمة النظام المصرفي تستخدم طریقة . لیعرف األداء المالي للشركة باستخدام النسب

الى جانب ذلك، كانت الشركة مرة أخرى . بنك إندونیسیا ھو المعیار في تقییم الحالة الصحیة للبنك
حریصة على تنفیذ برامج المسؤولیة االجتماعیة للشركات التي یوجد فیھا الھدف من وراء كل ذلك لجذب 

KAPو CAR: لیة ھيتھدف ھذا البحث إلى تحدید وتحلیل تأثیر مباشر من النسب الما. انتباه الجمھور
NPMو KAPو CARو التأثیر المباشر للنسبة CSRإلى LDRو BOPOو ROAو NPMو 
على ) CSR(والمسؤولیة االجتماعیة للشركات LDRو (BOPO)و العائد على األصول ROAو 

و العائد على األصول ROAو NPMو KAPو CARأسعار األسھم وتأثیر غیر المباشرة بین 
(BOPO)وLDR إلى سعر السھم بالمسؤولیة االجتماعیة للشركات(CSR)كمتغیر التدخل.

السكان في ھذا البحث ھو أن القطاع المصرفي ذھب الجمھور في بورصة إیفیك إندونیسیا بنسبة 
purposiveالعینات معین بطریقة  . بنوك29 sampling من تقنیة أخذ العینات ھادف من أجل

. 10العینة في ھذه الدراسة كانت ھناك شركات مصرفیة . الحصول على عینة ممثلة وفقا لمعاییر محددة
و ROAو  KAPو CARالمتغیرات المستقلة تشمل : المتغیرات في ھذه الدراسة، وھناك ثالثة، وھي

NPM و العائد على األصول(BOPO) وLDR . المتغیر في ھذه الدراسة ھو التدخلCSR للمتغیر
مسار (ویتم اختبار استخدام تحلیل المسار . المصرفیةBEIالتابع ھو تغییر في سعر سھم الشركة على 

، multicollinearity ،heterocedastisity:ونظرت في االفتراضات الكالسیكیة، وھي) التحلیل
,autocorelasi.normalitas

٪ من مالحظة الھامة التي تتضمن المعلومات الواردة في 5البحث مع مستوى استنادا إلى نتائج
نتائج الفحص. ٪ أوضح تنوع المتبقیة من المتغیرات األخرى23.6بینما . ٪ في النموذج76.4البیانات 

NPMو KAPو CARحینما CSRتؤثر تأثیرا كبیرا LDRو ROAجزئیة فقط نتائج الفحص
في حین أن ). CSR(ال تأثیر كبیر على المسؤولیة االجتماعیة للشركات ) BOPO(والعائد على األصول 

ال تؤثر كبیر على سعر السھم KAPفقط و CARعلى أسعار األسھم CAMELSتأثیر جزئي
والمسؤولیة ) BOPO(و العائد على األصول ROAو NPMبینما . للشركة في البنوك العامة

و ROAوللتأثیر غیر المباشر وحده . تأثیر كبیر على أسعار األسھم(LDR)ة للشركات االجتماعی
LDRلھا تأثیر غیر مباشر على أسعار األسھم من خالل المسؤولیة االجتماعیة للشركات(CSR).


