
 مستخلص البحث
التحليل االختالفات سعر السهم قبل وأثناء وبعد اإلفصاح : العنوان 4102. سوزانىت، يويل تري راتنا سوزانىت 

دراسة )لألوراق املالية  4102-4101ع يف الفرتة يف شركة التصني (CSR) عن املسؤولية االجتماعية للشركات
  .(يف إندونيسيا لألوراق املالية 

 املاجسترية إينداة يوليانا: املشرفة 
، قطاع (CSR) االسعار االسهم، الكشف عن تقرير املسؤولية االجتماعية للشركات: كلمات الرئيسية 

  الصناعات التحويلية
 

الفوارق االجتماعية يف إندونيسيا واضحة على حنو متزايد مسألة مثرية لقد أصبح الضرر البيئي والتلوث و 
للقلق يف جمتمع األعمال، خاصة أن أصحاب املشاريع جتهيز التصنيع القطاع الذي يولد الكثري من النفايات اليت 

املسؤولية حىت ال يكون هناك وعي من الشركة للتخفيف من األثر السليب هلذه . ميكن أن تلوث البيئة احمليطة
االجتماعية للشركات من خالل القيام وينقل إىل اجلمهور ميكن أن تضيف إىل الصورة والتصور للشركة، وكذلك 

 21. ويدعم هذا التنظيم احلكومي يف قانون الشركة ذات املسؤولية احملدودة رقم. يتم االحتفاظ استمرارية العمل
يف تنفيذ األنشطة التجارية املتعلقة باملوارد الطبيعية الالزمة اليت تنص على أن الشركة  4114لسنة ( 42)املادة 

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد سعر سهم شركة التصنيع الفرق قبل وبعد . لتنفيذ املسؤولية االجتماعية والبيئية
لية الكشف عن املسؤولية االجتماعية للشركات، فضال عن تقارير من قبل، وأثناء، وبعد بيان اإلفصاح املسؤو 

  .االجتماعية للشركات
شركة  24وكانت العينات تستخدم . النهج املتبع يف هذه الدراسة هو األسلوب الكمي لدراسة حدث

اليوم يف ذلك الوقت، وبعد  0أيام،  5يوما، قبل  00كما قضى وقتا من البحث الذي هو . من قطاع التصنيع
باستخدام اختبار إحصائي . 4102-4101كات أيام من الكشف عن تقرير املسؤولية االجتماعية للشر  5
  SPSS.17 اختبار مع أدوات حتليل عينات إقران اختبار  ANOVAو

التحليل نتائج تبني أن هناك فرقا بني سعر السهم قبل قطاع الصناعة التحويلية خالل، وبعد الكشف عن تقرير 
تبارويتجلى ذلك من خالل اخ. 4102-4101املسؤولية االجتماعية للشركات   F  1.112 لوسيج  F  قيمته

وهناك اختالفات يف أسعار األسهم قبل وبعد ويرد الكشف عن هذا التقرير . ٪5فوق مستوى الداللة  4,,19
1.111سيج )قيمة احتمال  ,,,.1 1.15املسؤولية االجتماعية للشركات من خالل األرقام أعاله   


