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 ْصـَلـَـخــَتـْسامُل

لمدى   ذ يكون مقياسمفة  تبعا لمغرض الذي يستخدم من أجمو إيمكن النظر الى الربح من زوايا مخت
من قبل المستثمرين المحتممين  ستعمليو  ىدافياأنجاح اإلدارة في التصرف في موارد الوحدة االقتصادية لتحقيق 

ق اعتماد رقم االرباح وكانو يتم عن طر غيرىا تو  ذه االستخدامات لالرباحلكن ىو  في اتخاذ القرارات االستثمارية
من ىنا و  صورة ممكنة بأفضلال يضمل من قبل ادارة الوحدة االقتصادية في سبيل اظيار االرباح و  ال يخطئ

مدى و  الى الفترات المستقبمية االرباح الحالية عمى االستمرار نيا قدرةبأ) عرفظير مفيوم جودة االرباح الذي 
 .الحقيقي لموحدة االقتصادية( لألداءتمثيل االرباح المعمنة 
 من ىذه العوامل اوالو  ن ىناك عوامل تؤثر عمى جودة االرباح المحاسبيةمن االدبيات أ وبينت العديد

 .التقمب في االيرادات و رابعاو  س المالكثافة رأ ثالثاالوحدة االقتصادية و عمر  ثانياحجم الوحدة االقتصادية و 
 في سوق العراق لألوراق المالية قرارات المستثمرين تعزيزبيان  أىمية جودة األرباح في  تيدف ىذه الدراسة إلى

ذلك من خالل و  األرباحاعتبارىا مؤشرات داعمة لمقاييس جودة و  بيا جودة األرباح تتأثربيان العوامل التي و 
 القدرة التنبؤية لالرباحو  استمرارية األرباحو  طبيعيةالقياس جودة األرباح لعينة البحث حسب المستحقات غير 

ن اليدف األساسي لممستثمر ىو تحقيق عمى أعتبار أ بين التغير في األرباحو  قياس االرتباط بين ىذه المقاييسو 
كل و  لمؤثرة عمى جودة األرباح تم قياس معامل االرتباط بين كل عاملفي سبيل اختبار العوامل او  األرباح

 .مقياس لجودة األرباح

 :                                           ما يأتي البحثإلييا  التي توصل برز االستنتاجاتومن أ

عند اتخاذ القرارات في نظر االعتبار جودة االرباح  خذيأ ي سوق العراق لالوراق المالية الالمستثمر ف -5
غمب الوحدات ذات التداول العالي تمتمك ارباح ذات االستثمارية إذ أظيرت اختبارات جودة االرباح أن أ

 .جودة واطئة
 االستمراريةو  طبيعيةالساس المستحقات غير عمى أ معامالت االرتباط بين مقاييس جودة االرباحاشارت  -6

ن إلى أ ( عمى التوالي.829. , 5.0.., 7.0..التي بمغت )و  باألرباحالتغير  مع القدرة التنبؤية و 
المالية عمى المستثمر في سوق العراق لالوراق و  جودة االرباح ذات اىمية في اتخاذ القرارات االستثمارية

 عند اتخاذ القرارات االستثمارية  الحسبانخذىا في أو  عدم اىماليا
في التاثير عمى  اً ميم اً دور  التقمب في االيراداتعامل و  يمعب كل من عامل  حجم الوحدة االقتصادية -7

كثافة و  ىناك عالقة ضعيفة بين عمر الوحدة االقتصادية نفي حين أظيرت النتائج أجودة االرباح 
 .بين جودة االرباحو  اصول الوحدة االقتصادية

 
 


