
 البحث صلخستم

 و  LQ 45 يف شركة مسجلة يف (PER) ، تأثري النسب ادلالية نسبة سعر عائد السهم4102الساعة أنور ، أمحد ،  خريول 
JII 

 أمراتول حسانة ادلاجسترية  . ادلشرف : احلاج

 (PER )  الكلمات الرئيسية : النسب ادلالية و مضاعف الرحبية رحبية السهم

 

التحليل األساسي لتحديد جناح الشركة يف إدارة عملياهتا. واحدة من التحليل األساسي  أن تستخدم ميكن أساسا
لتقييم قيمة األسهم القائمة  (PER ) حيدد العديد من ادلستثمرين يف قرار الشراء أو البيع باستخدام نسبة السعر عائد السهم

 ) ، العائد على ادلوجودات ( ROE) قوق ادلسامهني( لتحديد العائد على ح 0يف األوراق ادلالية . هتدف هذه الدراسة 

ROA) هامش صايف الربح ، ( NPM ) الديون إىل إمجايل ادلوجودات ، ( DTA )  و نسبة التداول تؤثر يف وقت واحد
، العائد  ( ROE) لتحديد العائد على حقوق ادلسامهني ( JII  . 4 و LQ 45 على الشركة (PER ) نسبة الكسب السعر

و نسبة التأثري اجلزئي  ( DTA ) ، الديون إىل إمجايل ادلوجودات ( NPM ) ، هامش صايف الربح (ROA ) وجوداتعلى ادل
لتحديد النفوذ ادلهيمن على نسبة السعر ( JII  . 3  و LQ 45على الشركة  (PER ) احلايل على نسبة السعر إىل األرباح

 .  JII و LQ 45 على شركة (PER ) إىل األرباح

، و عدد من عينة ما يصل 4104إىل  4101يف عام   JIIو   LQ 45  الدراسة ، فإن عدد سكان هو شركةهذه 
شركة من الشركات .  01ذلك رلموع ما يصل اىل  JII الشركات يف 2و ما يصل اىل  LQ 45 إدخاالت يف فئة 03اىل 

ددة من التجارب اليت أجريت سابقا واذلروب من حتليل البيانات ادلستخدمة يف هذه الدراسة هو حتليل االحندار اخلطي متع
 اختبار الفرضية الكالسيكية

، هامش  (ROA ) ، العائد على ادلوجودات ( ROE) االستنتاج من هذه الدراسة هو العائد على حقوق ادلسامهني
 ؤثر يف وقت واحد نسبة الكسب السعرو نسبة التداول ت ( DTA ) ، الديون إىل إمجايل ادلوجودات ( NPM ) صايف الربح

( PER)  على الشركةLQ 45  و JII  . هذه النتائج واضحة من النتائج اليت مت احلصول عليها واجهة ادلستخدم F  حيث
من احلسابات ادلذكورة أعاله ميكن أن  104110اليت مت احلصول عليها يف ذلك  F ، يف حني عد 34321يف  F اجلدول

وصايف هامش  (ROA ) ، العائد على ادلوجودات (ROE ) قبول ها . العائد على حقوق ادلسامهنينرى أن هو رفض و 
هو العائد على حقوق  JII و LQ 45 على شركة (PER ) تأثري جزئي على نسبة السعر إىل األرباح ( NPM ) الربح

 tتاج هو واضح من نتائج نتائج االختبار ادلفعول. االستن تأثري كبري (ROA ) ، العائد على ادلوجودات ( ROE) ادلسامهني
، مث هناك تأثري جزئية كبرية من ادلتغريات ادلستقلة على مضاعف الرحبية رحبية  t <- tاجلدول أو  tالعد <  tاحلصول 

ادلقارنة من معامالت االحندار لكل متغري وميكن رؤية تأثري هذه   (Y)أساس  . JII  و LQ 45 على شركة (PER ) السهم
،  16240من  (ROA ) ، العائد على ادلوجودات 163.1من  ( ROE) تغريات ، على العائد على حقوق ادلسامهنيادل

و النسبة احلالية من  16131-من  ( DTA ) ، الديون إىل إمجايل ادلوجودات 16401من  ( NPM ) هامش صايف الربح
 (PER ) لديها أكرب تأثري على نسبة الكسب السعر ( ROE) . ميكن االستنتاج أن العائد على حقوق ادلسامهني 161.1

  .  JII و LQ 45 على شركة

 


