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ي القيمة السوقية لألسهم العادية ــــ دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية الخاصة              

 
 والطويــهر  جراح             تأثير ممارسات إدارة األرباح ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

من ] لعينة  تطبيقية  دراسة  ــــ  العادية  لألسهم  السوقية  القيمة  ي 
 
ف األرباح  إدارة  ممارسات  تأثير 

 [المصارف العراقية الخاصة

ي بــــــ   بحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة
 
ي القيمة السوقية لألسهم للمصارف الخاصة المدرجة ف

 
)أثر إدارة األرباح ف

 العراق لألوراق المالية( سوق 
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 المالية والمستثمرين. 

 إدارة األرباح, مخصص خسائر القروض, القيمة السوقية لألسهم, تمهيد الدخل.  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

        This study aims to demonstrate the impact of profit management variables according to the LLPs 

loan loss Provisions model as an independent variable on the market value of bank stocks, on the 

grounds that some bank departments seek to influence the outputs of their financial statements in 

order to achieve predetermined goals and thus the reflection of these practices on the market value of 

shares Banks, through the use of the financial statements of a sample of 5 banks for the period (2011-

2020). 

     This was done through the hypothesis of the effect between the variables of earnings management 

and the market value of the shares. The study sample banks practice profit management during 

different years of the study period, and the practice rate reached more than 50%. The study also made 

some recommendations that would help the study sample banks as well as the regulators in the Iraqi 

market for securities and investors. 

Keywords: Earnings Management, Loan Loss Provision, Stock Market Value, Income Smoothing. 
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 :المقدمة

ي أسواق المال,       
ي قيمة األسهم فز

ي تتجسد فز
يهدف كل مرصف لزيادة ثروته من خالل زيادة حصته السوقية والت 

مصالح   تربطهم  ي 
الت  األطراف  من  العديد  عىل  وإنما  فقط  األسهم  أصحاب  عىل  تؤثر  ال  القيمة  تلك  زيادة  وإن 

ي قيمة األ 
سهم قد ال تكون حقيقية ويظهر ذلك عىل المدى بالمرصف, ومن الجدير بالذكر بأن الزيادة الحاصلة فز

ي تقوم بها إدارات بعض المصارف 
ي ذلك إىل ما يصطلح عليه بإدارة األرباح الت 

البعيد لهذه األسهم, ويعود السبب فز
ي ومفاهيم وعىل وفق ما طرحته األدبيات المالية . 

ي أتخذت عدة معائز
 والت 

ي إتخاذ مجموعة من القرارات اإلستثمارية ومنها قرار البيع    وبما أن القوائم المالية الختامية لها       
الدور البارز فز

اء لألسهم, فقد تلجأ بعض إدارات المصارف لممارسة بعض السلوكيات المقبولة وغي  المقبولة, ومن هذه   والرسر
ها البعض بأنها سلوكيا وعة حت  السلوكيات هو التالعب باألرقام المحاسبية للقوائم الختامية حيث يعتير ت مرسر

ي القوائم المالية طالما  
ه تضليل فز وإن كانت غي  أخالقية طالما أنها تحقق مصلحة المرصف, والبعض اآلخر يعتير

 فيه صفة التعمد. 

وتأسيسا عىل ذلك فقد تشكلت مباحث الدراسة بشكل متوازي من حيث عرض الجوانب النظرية الخاصة       
ي من الدراسة اإلجراءات  بممارسات إدارة األرباح من جهة وال

قيمة السوقية من جهة أخرى, فيما تناول المبحث الثائز
ي الكشف عن ممارسات إدارة األرباح وفق نموذج مخصص خسائر القروض,  والذي يعتير 

التطبيقية المستخدمة فز
ي تقدير المستحقات الغي  إختيارية والذي عن طريقه نجد المستحقات اإل 

ختيارية  لدى النموذج األكير فعالية فز
ي السوق المالية كونها تعد الممثل األفضل 

ها بأسعار األسهم )سعر اإلغالق السنوي( فز المصارف وعالقتها وتأثي 
ز بالجانب الماىلي .  ز والمهتمي   لقيمة المرصف حسب رأي الباحثي 

 المحور األول 

 منهجية الدراسة وبعض الدراسات السابقة 

 أهمية البحث 

ي : تتشكل أهمية البحث 
 وفق اآلت 

ز والجهات األخرى ذات المصالح بالمصارف عينة الدراسة بما فيها   .1 ترتبط أهمية البحث بما يوفره للمساهمي 
ي ظاهرة ممارسة إدارة األرباح وحجم آثارها عىل القيمة 

ات عن مدى تفسر افية من مؤرسر الجهات الرقابية واإلرسر
 السوقية لألسهم وبالتاىلي عىل قيمة المصارف . 

البحث جاء لتحديد فيما إذا كانت هنالك ممارسة إلدارة األرباح من عدمها, باإلضافة إىل تحديد قدرة   إن هذا  .2
ز عىل إكتشاف هذه الممارسات أم ال من خالل دراسة عالقتها بالقيمة السوقية ألسهم   المستثمرين والمساهمي 

ها المصارف .   ي تنرسر
 المصارف باألعتماد عىل التقارير المالية الت 

ي أسواق الدول األقليمية    عىل .3
كات والمصارف فز الرغم من أن العديد من الدراسات السابقة قد اجريت عىل الرسر

والدول المتقدمة, فأن هذه الدراسة تكتسب أهمية أخرى من خالل تطبيقها عىل عينة للمصارف الخاصة 
ي يتسم بالكثي  م

ي سوق العراق لألوراق المالية, كون السوق العراف 
ن التحديات والمخاطر وما يحدث المدرجة فز

ي األوضاع السياسية واألمنية واإلجتماعية.   
 من تقلبات فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مشكلة البحث 

ي تقاريرها المالية      
تتمحور مشكلة البحث حول مدى قيام المصارف العراقية الخاصة بممارسة إدارة األرباح فز

بالقيم   المنعكس  اء  الرسر أو  بالبيع  الخاص  القرار اإلستثماري  ه عىل  وتأثي  الممارسات  لهذه  المستثمر  ومدى فهم 
ة ي الفي 

ي تحدد حجم عوائد األسهم فز
الزمنية الخاصة باإلعالن عن القوائم المالية, وألهمية    السوقية لألسهم والت 

ي 
ز اإلعتبار فز ي تؤخذ بعي 

القرارات بسبب ما تحتويه من بيانات والت  ي اإلعتماد عليها عند إتخاذ 
القوائم المالية فز

ي : 
 -الكثي  من القرارات اإلستثمارية خصوصا بعد تحليلها جاءت مشكلة الدراسة وفق السؤال اآلئ 

 عينة المصارف العراقية الخاصة إدارة األرباح ؟ هل تمارس •

ألسهم  • السوقية  والقيمة  الخاصة  العراقية  المصارف  عينة  ي 
فز األرباح  إدارة  ممارسات  ز  بي  عالقة  توجد  هل 

 المصارف ؟ 

 فرضيات البحث  

:   1Hوالفرضيات البديلة  0Hتقوم الدراسة عىل أختبار الفرضيات العدم  ي عىل النحو التالي
 لكل مما يأت 

ي القروض الغي  عاملة(  0H . أ
عىل القيمة السوقية ألسهم    NPLt: ال يوجد تأثي  ذات داللة إحصائية ل )التغي  فز

 المرصف. 

1H  )ي القروض الغي  عاملة
عىل القيمة السوقية ألسهم   NPLt: يوجد تأثي  ذات داللة إحصائية ل )التغي  فز

 المرصف. 
ي مخصص خسائر القروض(    : ال يوجد 0H . ب

عىل القيمة السوقية   LCOtتأثي  ذات داللة إحصائية ل )قيمة التغي  فز
 ألسهم المرصف. 

1H  )القروض خسائر  مخصص  ي 
فز التغي   ل )قيمة  إحصائية  داللة  ذات  تأثي   يوجد   :𝐿𝐶𝑂𝑡   القيمة عىل 

 السوقية ألسهم المرصف.  
ائب والمخصصات(  : ال يوجد تأثي  ذات داللة إحصائية ل )اإل 0H . ج عىل القيمة السوقية    𝐸𝐵𝑇𝑃𝑡يرادات قبل الرصز

 ألسهم المرصف. 

1H  )والمخصصات ائب  الرصز قبل  ل )اإليرادات  إحصائية  داللة  ذات  تأثي   يوجد    :𝐸𝐵𝑇𝑃𝑡   القيمة عىل 
 السوقية ألسهم المرصف.  

 السوقية ألسهم المرصف. القيمة  عىل 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡ال يوجد تأثي  ذات داللة إحصائية ل )حجم المرصف(   :0H . د

1H:  )يوجد تأثي  ذات داللة إحصائية ل )حجم المرصف𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡  .عىل القيمة السوقية ألسهم المرصف 
السنة(  0H . ه بداية  ي 

فز القروض  ل )مخصص خسائر  إحصائية  تأثي  ذات داللة  يوجد  ال   :𝐿𝐿𝑅𝑡−1   القيمة عىل 
 السوقية ألسهم المرصف. 

1     H )ي بداية السنة
عىل القيمة السوقية    𝐿𝐿𝑅𝑡−1 : يوجد تأثي  ذات داللة إحصائية ل )مخصص خسائر القروض فز

 ألسهم المرصف. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهداف البحث  

 :  يحاول البحث تحقيق جملة من األهداف تتخصص بما يىلي

ي سوق   .1
ي عينة المصارف الخاصة المدرجة فز

ي القيمة السوقية لألسهم فز
التعرف عىل أثر ممارسة إدارة األرباح فز

 العراق لألوراق المالية . 
ي عينة المصارف الخاصة المد .2

ز إدارة األرباح والقيمة السوقية لألسهم فز ي سوق العراق توضيح العالقة بي 
رجة فز

 لألوراق المالية .  
الخاصة  .3 المصارف  ي عينة 

األرباح فز إدارة  الكشف عن ظاهرة  ي 
فز القروض  نموذج مخصص خسائر  بيان دور 

ي سوق العراق لألوراق المالية  وإنعكاس ذلك عىل القيمة السوقية لألسهم . 
 المدرجة فز

ي دراسات مختلفة تسهم .4
ي الحد من ممارسات إدارة األرباح .  بيان السبل المختلفة المستخدمة فز

 فز

 مجتمع وعينة البحث 

ي سوق العراق لألوراق المالية وسيتم إختيار عينة من هذه           
يشتمل مجتمع الدراسة المصارف المدرجة فز

ة الدراسة وكذلك إقتصارها عىل المصارف   المصارف قائمة عىل إعتبارات محددة  وأهمها توفر البيانات خالل في 
وبالتاىلي فإن عينة   لتجارية الخاصة وعدم التطرق للمصارف اإلسالمية بسبب خضوعها لمعايي  محاسبية مختلفة,ا

 الدراسة تضم خمسة مصارف ولمدة عرسر سنوات. 

ي البحث 
 
 النموذج المستخدم ف

القروض   خسائر  مخصص  نموذج  األرباح  إدارة  ممارسات  ي كشف 
فز نشاط   LLPsأستخدم  من  يتناسب  كونه 
 المصارف.  وخدمات

 بعض الدراسات السابقة 

 ( 2013دراسة اللوزي ) .1

 أثر ممارسة إدارة األرباح عىل أسعار األسهم عنوان الدراسة

 رسالة ماجستير  نوع الدراسة

 الهدف من الدراسة
ي  
 
الصناعية وأثرها عىل أسعار األسهم ف كات  الشر ي 

 
إدارة األرباح ف الدراسة إل تحليل  تهدف 

نسبة السوق   مثل  الضابطة  ات  المتغير ببعض  األسهم  أسعار  ي عالقة 
 
ف تبحث  المالية, كما 

كة .   المديونية وحجم مكتب التدقيق وحجم الشر

 مكان ومدة الدراسة
ي بورصة عمان للمدة )

 
كات الصناعية المساهمة المدرجة ف - 2008دراسة اختبارية عىل الشر

2011 .) 

كة .  28 حجم وعينة الدراسة  شر

إليها    النتائج ي توصلت 
الت 
 الدراسة

أثر  السهم, أيضا يشير إل وجود  إدارة األرباح وسعر  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بير  
ي حال زيادة نسبة المديونية عىل 

 
ي ف كة ومكتب التدقيق, وأثر سلبر ي كلما كير حجم الشر إيجاتر

 أسعار األسهم.  

ز   بي  اإلختالف  أوجه 
دراسة الباحث و الدراسة 

 السابقة 

كات الصناعية  ي تضم الشر
تختلف الدراسة السابقة عن دراسة الباحث من خالل العينة الب 

وإستخدام  ي 
 
المرصف القطاع  الباحث عىل  إعتمد  ي حير  

 
ف المعدل,  جونز  نموذج  بإستخدام 
 نموذج مخصص خسائر القروض. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 Welc:   2014دراسة  .2

 عنوان الدراسة 
 

Impact of Earnings Smoothness on Stock  Prices, Stock 
Returns and Future  Earnings Changes – the Polish 

Experience 

ات األرباح المستقبلية  تأثي  تمهيد األرباح عىل أسعار األسهم وعوائد األسهم وتغي 
 التجربة البولندية  -

 بحث منشور  نوع الدراسة 
 تهدف هذه الدراسة لبيان أثر تمهيد الدخل عىل األرباح المستقبلية.  الدراسة الهدف من 

ي بورصة وارسو للمدة )  مكان ومدة الدراسة 
كات المدرجة فز  (2013-1998اشتمل البحث عىل الرسر

كات مختلفة.  5 حجم وعينة الدراسة   محافظ إستثمارية تضم رسر
توصلت  ي 

الت  النتائج 
 إليها الدراسة 

الد تكون واستنتجت  بشكل كبي   األرباح  تمهيد  إىل  تميل  ي 
الت  كات  الرسر بأن  راسة 

 مخاطرها منخفضة نسبيا وأيضا تكون ذات أرباح منخفضة. 
ز  بي  اإلختالف  أوجه 
و  الباحث  دراسة 

 الدراسة السابقة 

ي تفسي  
أختلفت دراسة الباحث من خالل إعتماده عىل مخصص خسائر القروض فز

 لسوقية لألسهم.  عالقة إدارة األرباح بالقيمة ا

 
 ( 2019دراسة عىلي ) .3

ي المصارف الخاصة وأثرها عىل القيمة السوقية  عنوان الدراسة 
 إدارة األرباح فز

 بحث منشور  نوع الدراسة 

 الهدف من الدراسة 
الوحدات   بها  تقوم  ي 

الب  أألرباح  إدارة  عىل  الضوء  تسليط  ي 
 
ف البحث  يسهم 

ي  
 
كه إدارة اإلقتصادية, حيث تكمن أهميته ف الوقوف عىل طبيعة األثر الذي تي 

ي القيمة السوقية ألسهم المصارف الخاصة. 
 
 األرباح ف

 مكان ومدة الدراسة 
ي سوق العراق لألوراق المالية  

 
ي عىل المصارف الخاصة المدرجة ف

بحث تطبيق 
 ( 2011-2008للمدة )

 مصارف  3 حجم وعينة الدراسة 

توصلت  ي 
الت  النتائج 

 إليها الدراسة 
ي إدارة الوحدة اإلقتصادية لسياسة إدارة األرباح له تأثير عىل أسعار األسهم 

إن تبب 
ي تتخذها اإلدارة. 

 المتداولة  وأيضا عىل القرارات اإلستثمارية الب 

ز  بي  اإلختالف  أوجه 
و  الباحث  دراسة 

 الدراسة السابقة 

نسبة   عىل  إعتمدت  ي كونها 
 
ف الباحث  دراسة  عن  السابقة  الدراسة  إختلفت 

(Miller, 2009  ي حير  إعتمد الباحث عىل
 
ي كشف ممارسات إدارة األرباح, ف

 
( ف

 .  نموذج مخصص خسائر القروض, وكذلك إختالف المدة الزمنية بير  الدراستير 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي 
 المحور الثات 

 المفاهيم ذات الصلة بموضوع البحث 

 أوال : إدارة األرباح  

عرفت إدارة األرباح عىل انها االستخدام المتعمد من قبل اإلدارة للتقارير المالية بهدف التالعب والتأثي  عىل        
ي  أرباح المرصف وتضليل أصحاب المصالح المختلفة حول األداء الفعىلي للمرصف وهذا بدوره سيقود لتأثي  سلتر

  ( المستقبىلي  المرصف  أداء  وعرف  Sutanto, 2019: 172  & Widuriعىل   .)Lopes   ثالث ي 
فز األرباح  إدارة 

ي األبيض بأن إدارة األرباح إيجابية وتعزز شفافية التقارير المالية 
مجموعات )األبيض ، الرمادي ، األسود(، حيث يعتز

ي المعايي  المحاسبية لإلشارة إىل معلومات المدير الخاصة عن التدفقات النقدية  
من خالل إستخدام المرونة فز

ي المعايي  المحاسبية أما بشكل انتهازي أو  المس
ي التعريف الرمادي إلدارة األرباح إستغالل المرونة فز

تقبلية, فيما يعتز
التعريف األسود إلدارة األرياح فينطوي عىل ممارسات غي  قانونية من  أما  الكفاءة اإلقتصادية للمرصف,  لتعزيز 

ز ممارسات إدارة األرباح إىل  شأنها أن تؤدي إىل تحريف أو تقليل شفافية التقاري ي تميي 
ر المالية, وتكمن الصعوبة فز

 ( القرارات  اتخاذ بعض  ي 
فز للمبادئ األخالقية  المحاسبية تخضع  المعامالت   :Lopes, 2018 أن هنالك بعض 

181 .) 

 (: Zang, 2012: 676)وأن أغلب األدبيات السابقة قسمت إدارة األرباح إل قسمير  

ي إدارة األرباح   .1
المبلغ عنها فز باألرباح  التالعب  النوع من خالل  المستندة لألنشطة الحقيقية: حيث يحدث هذا 

والتطوير  البحث  نفقات  بتخفيض  اإلدارة  تقوم  عندما  ذلك  عىل  ومثال  اإلدارة,  لصالح  ومقصود  ز  معي  اتجاه 
ي الدخل. 

 واإلعالن ونفقات الصيانة بهدف التأثي  عىل صافز
عىل المستحقات المحاسبية: تتحقق إدارة األرباح عىل أساس االستحقاق من خالل تغيي  إدارة األرباح المستندة  .2

ي البيانات المالية. تشمل األمثلة تغيي  
اف بمعاملة معينة فز السياسات المحاسبية أو التقديرات المطبقة عند االعي 

إل  يمكن  تحصيلها.  ي 
فز المشكوك  الديون  مخصص  أو  الثابتة  لألصول  اإلهالك  أساس طريقة  عىل  األرباح  دارة 

ز دون تغيي  المعامالت األساسية وال تغي  التدفقات النقدية)  ي اتجاه معي 
ز األرباح المبلغ عنها فز  Jieاالستحقاق تحي 

et all, 2017: 2 .) 

ي ممارسات إدارة األرباح 
 دوافع وأساليب تبب 

ي بيانات المرصف أثبتت العديد من الدراسات بأن المديرين لديهم أسباب مختلفة إلدارة األ
رباح وتقديم تقارير مرضية فز

ي تدفع الكثي  من المدراء نحو إدارة ارباح المرصف هي ما يىلي 
 (: (Aghab, 2020: 11-17المالية, وأهم الدوافع الت 

 دوافع تلبية توقعات سوق رأس المال:   .1
ارة األرباح بهدف التأثي  عىل أسعار وبحسب الكثي  من الدراسات المنشورة بأن المديرين ينخرطون بإد  Aghabيرى       

ي األسواق الناشئة والهدف من وراء ذلك هو من اجل تجنب الخسائر المتوقعة وأيضا للتأثي  عىل 
األسهم وخاصة فز

 . ز ز الماليي   توقعات المحللي 
ي تقييم األسهم يمكنه     

ز بأن اعتماد بعض المستثمرين عىل المعلومات المحاسبية فز أن يولد دافعا   ويرى بعض الباحثي 
ي المدى القصي  وبالتاىلي يعتير المدير بأن هذه الدوافع ستصب 

للمديرين للتالعب باألرباح للتأثي  عىل أداء سعر السهم فز
ي صالح خفض التكاليف التنظيمية وكلفة رأس المال وأيضا تعظيم المنفعة للمديرين )اللوزي، 

 (. 12: 2013فز
 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2021 –  كانون األول   –  15                                                (  -  109 83) ص:    خامسالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

90 
ي القيمة السوقية لألسهم العادية ــــ دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية الخاصة              

 
 والطويــهر  جراح             تأثير ممارسات إدارة األرباح ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 دوافع مرتبطة باإلدارة:  .2
,  تبذل      ز ي سبيل الوصول إىل تحقيق أهداف أصحاب المصلحة وباألخص المساهمي 

اإلدارة أقىص الجهود الممكنة فز
وبالتاىلي فإن الهدف الذي يحقق لإلدارة الحوافز والمكافئات ستعمل اإلدارة للوصول إليه من خالل تحقيق مستويات  

ا الدخل من خالل إستخدام بعض  ي 
فز التقلبات  أن تساعد  أرباح مقبولة وتقليل  ي من شأنها 

الت  المحاسبية  لسياسات 
 ,  (. 43-42: 2019اإلدارة عىل تحقيق أهدافها )عىلي

ي   Habbashويرى  
اء عندما يكون للمديرين أسهم فز كات تلجأ إلدارة األرباح بسبب عمليات إعادة الرسر بأن بعض الرسر

كة وبالتاىلي ستكون دوافع اإلبالغ عن األرباح إنتهازية ) 
 (. Habbash& Alghamdi, 2015: 6هذه الرسر

اض:  .3  دوافع االقي 
كات عندما تريد الحصول عىل قرض إىل إدارة أرباحها بشكل صعودي كي تبعث رسالة اطمئنان إىل       تلجأ بعض الرسر

ة  كات المتعير الجهات الدائنة عن جدارتها اإلئتمانية وبالتاىلي حصولها عىل قروض بتكلفه أقل, وهذا ما تلجأ إليه الرسر
التفاوض بشأن الحص ي إعادة 

إدارة  عندما تواجه صعوبة فز كات إىل  ول عىل قرض. ومن جانب آخر تسغ بعض الرسر
وط التفاوض المستقبلية حول الدين )   (. El Diri, 2018: 75 أرباحها نزوال بهدف التأثي  عىل رسر

 دوافع تنظيمية:  .4
, دفع ذلك بعض        ز ي تفرضها أغلب األسواق الناشئة بالحفاظ عىل مستوى رب  ح معي 

بسبب اللوائح التنظيمية الت 
بان  إ وهذا سيظهر  نزوال,  أو  األرباح صعودا  إدارة  ممارسة  إىل  الدول  لهذه  المال  أسواق  ي 

فز المشاركة  كات  الرسر دارات 
 المديرين يترصفون وفق اللوائح المعمول بها. 

 دوافع مرتبطة بالتكاليف السياسية:  .5
كات إذا ما رأت بأنها       ي هذه الرسر

ي ذلك إىل تدخل الحكومة فز
كات إلدارة ارباحها نزوال والسبب يعود فز تلجأ بعض الرسر

ة األجل حت  تتمكن من   كات عن األرباح قصي  ( الرسر ي
ي هذه الحالة ستتخىل )تخفز

قد حققت أرباح مرتفعة نسبيا, وفز
ي حالة زيادة التعريفة  تعظيم األرباح طويلة األجل, من خالل بعض االسا

ي خفض الدخل وكمثال عليها فز
ليب المحاسبية فز

كات عىل بعض اإلعفاءات )   (. Jones, 2011:89-90الجمركية ستحصل هذه الرسر
6.  : ي يبر

 دوافع التهرب الرص 
كات المختلفة ومنها المصارف, تلجأ بعضها لتخفيض األرباح للتقليل      تبة عىل الرسر يبية المي  من   بسبب األعباء الرصز

ي حالة انخفاضها أكير من المعدل المطلوب ألجل تجنب  
يبية, فيما يلجأ البعض اآلخر إىل زيادة األرباح فز األعباء الرصز

يبية )الهندي,   (. 35: 2015البحث عن سبب إنخفاض األرباح من قبل السلطات الرقابية والرصز

إد      ي ممارسات 
اإلدارة فز ي تستخدمها 

الت  فيما يخص األساليب  القيمة  أما  أو زيادة  أرباحها  أجل زيادة  األرباح من  ارة 
السوقية لها ومنها تقدير مخصص للديون المعدومة فإنها تلجأ لتقنيات متعددة، وعىل الرغم من كون هذه الممارسات 

المالية,    قانونية إال أنها قد تؤدي بالنهاية إىل نقل صورة غي  حقيقية لألطراف المتعاقدة مع المرصف وأيضا سوق األوراق 
ي إدارة أرباحها هي ما يىلي ) 

ي تستخدمها اإلدارة فز
 (: Scott, 2015: 447ومن أبرز األساليب الت 

1)  :  االغتسال الكبير
ي أوقات الضغط التنظيىمي أو عملية    Scottيرى       

بأن عملية االغتسال الكبي  أو ما يعرف باالستحمام بانها تحدث فز
ي مثل هذه  

الحالة شطب لبعض أصول المرصف ومنها عىل سبيل المثال شطب الديون  إعادة الهيكلة, حيث يحدث فز
ز يرى كل من   ي حي 

ي المستقبل. فز
ي هذه السنة والغاية منها هو لتعظيم األرباح فز

بأن   Leeو    Kwonالمعدومة وتحميلها فز
ي سنة مالية لتقليل الدخل التشغيىلي 

ة فز ي لتحميل االصول المتعير ي الدخل, االغتسال الكبي  هو أسلوب محاستر
 وصافز

ي  
ويحدث هذا عندما يتم تغيي  المدير التنفيذي السابق بمدير جديد حيث يعمل األخي  عىل شطب الديون المشكوك فز

ز عىل  ي لديها عدد أكير من المساهمي 
ي المستقبل،  وأيضا تعمل بعض المصارف الت 

تحصيلها من أجل تعظيم األرباح فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي السنة ا
ز تقليل األرباح المبلغ عنها فز ي لديها عدد أقل من المساهمي 

ز تعمل االخرة الت  ي حي 
لمالية قبل زيادة سعر السهم, فز

ي السنة المالية قبل إنخفاض سعر السهم ) 
 (.  Lee, 2016: 1793 & Kwonعىل توسيع األرباح المبلغ عنا فز

 تقليل الدخل:  (2
الحالية ألجل زيادة الدخل        ة  الفي  ي 

المدراء لتخفيض الدخل فز البعض اآلخر يسغ بعض  المستقبل, كما يسغ  ي 
فز

ي تفرض عىل مستويات الدخل العالية والذي يتم عن طريق تقليص األرباح المعلنة 
يبية الت  لذلك لتجنب التكاليف الرصز

 (Li, 2011: 22 .) 
 تعظيم الدخل:  (3

اال       إستخدام  عنها عن طريق  المبلغ  األرباح  لتضخيم  اإلدارة  تستخدمها  اتيجية  اسي  الخاصة عبارة عن  حتياطيات 
ي 
اتيجية لغرض تعظيم الحوافز الت  اض من القوائم المستقبلية, ويلجأ المديرون لهذه االسي  باألرباح السابقة أو االقي 

ز    ,Ashourيتلقونها إذا ما حقق المرصف األرباح العالية, كذلك لعدم انتهاك عقود الدين, وأيضا تلبية توقعات المحللي 
2011: 17)   .) 

 تمهيد الدخل:  (4
يعرف تمهيد الدخل أو ما يعرف بتجانس الدخل بأنه التدخل المتعمد من قبل إدارة المرصف لتقليل االنحرافات       

عاما,  قبوال  المقبولة  المحاسبية  للمبادئ  وفقا  المحاسبية  اإلجراءات  بعض  إتباع  من خالل  الدخل  ي 
فز التقلبات  او 

ل رسالة ألصحاب المصلحة بأن األرباح مستقرة, وبالتاىلي سيؤدي هذا العمل  والقصد وراء هذا التدخل هو ألجل إيصا
قيمة  والذي من شأنه سينعكس عىل  ز  الممولي  يوفرها  ي 

الت  اإلستثمارية  الفرص  إىل  اإلقتصادية  الوحدة  إىل وصول 
ي األسواق المالية ) 

أمًرا (، وأيضا يعد تمهيد الدخل من قبل الAltaie et all, 2017:711-712المرصف فز مصارف 
ا آثار سلبية عىل 

ً
مهًما للمرصف ألنه يمكن أن يكون له آثار إيجابية عىل استقرار النظام الماىلي ويمكن أن يكون له أيض

للبنوك استخدامها لتسهيل الدخل هي مخصصات  ي يمكن 
الت  التقارير المالية, وإحدى األدوات  ي إعداد 

الشفافية فز
ي مخصصات خسائر القروض كأداة مهمة تستخدمها خسائر القروض. تحدد األدبيات الخاص

ة بتمهيد الدخل المرصفز
ي التخفيف من مخاطر  

ي هامش الفائدة لدى البنوك ودورها فز
ها المبارسر عىل صافز المصارف لتمهيد الدخل بسبب تأثي 

, عىل الرغم من أن مخصص خسائر القروض ليس هو الرقم الماىلي   ي
الوحيد الذي االئتمان الناشئة عن اإلقراض المرصفز

 :Ozili, 2019يمكن لمديري البنوك استخدامه لتمهيد الدخل لتحقيق بعض النتائج المرغوبة إلعداد التقارير المالية ) 
(. فإذا كانت األرباح تنبع من مصادرها الطبيعية ، فيجب أن يتم تسعي  األسهم ذات الدخل الممهد بشكل أفضل.  2

الممهدة   األرباح  إذا كانت   ، ذلك  يحدث ومع  المعلومات  تناسق  عدم  فإن   ، باألرباح  المتعمد  التالعب  عن  ناتجة 
 (. Welc, 2014: 72وتتدهور كفاءة السوق الماىلي ) 

 ثانيا: القيمة السوقية لألسهم العادية  

, وال سيما عند تقييم األسهم, فباإلضافة للقيمة السوقية  يعتير مفهوم القيمة بالنسبة للمستثمر أمر أساسي
 (: 150- 149:  2017للسهم, هنالك قيم أخرى أهمها )الشمري وآخرون, 

 القيمة األسمية:  .1
ي والذي حد      

ي العراق بقانون  تثبت القيمة األسمية للسهم عىل الورقة المالية من خالل النص القانوئز
د فز

كات رقم )  المعدل بسعر )واحد دينار( للسهم وال يجوز أن يصدر السهم بأقل أو أكير من   1997( لسنة  21الرسر
 ذلك عند زيادة رأس المال أو عند التأسيس. 
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  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ية:  .2  القيمة الدفي 
ي سجالت ال      

انية العمومية المثبتة فز ز ي المي 
ية حقوق الملكية فز مرصف ولذلك فهي تعرف تمثل القيمة الدفي 

ي التوسع واإلستمرار, ويمكن 
ا مهما عىل قدرة المرصف فز ي هذه القيمة يعد مؤرسر

بالقيمة المحاسبية, وأن النمو فز
ية من خالل قسمة حقوق الملكية عىل عدد األسهم العادية المصدرة, وينتقد المدخل  حساب القيمة الدفي 

ية بسبب إعتما ده عىل المعلومات التاريخية وتجاهله ألرباح المرصف المتوقعه  الذي يعتمد عىل القيمة الدفي 
 (.   399: 2017)محمد, 

 القيمة السوقية:  .3
زمنية       لحظة  ي 

فز المستثمرين  قبل  من  المدفوعة  النقدية  القيمة  أنها  للسهم عىل  السوقية  القيمة  تعرف 
ات أخره أبرزها  ي البورصة, ومتغي 

ات   محددة وبتأثي  عوامل العرض والطلب فز المعلومات المحاسبية والمؤرسر
كة والقطاع الذي تنتىمي إليه وكذلك سلوك المتداول   كة وظروف الرسر ي تدل عىل نتائج أعمال الرسر

المالية الت 
 (. 449: 2017)الشوري, 

ي أسعار العرض مع أسعار الطلب 
ي األسواق المالية والناتج عن تالف 

أو كما عرفها )نرص( بأنها سعر بيع السهم فز
)عدد األسهم المعروضة لمستويات سعرية مختلفة مع عدد األسهم المطلوبة ولمستويات سعرية مختلفة( 
مراعاة  مع  المستقبل  ي 

فز للسهم  المتوقعة  النقدية  التدفقات  مالحظة  مع  السوقية,  السهم  قيمة  لتحديد 
 (. 830: 2020المخاطر الناتجة عن هذه المكاسب )نرص, 

اهيم السابقة للقيمة السوقية فإن الباحث يعرف القيمة السوقية لألسهم عىل ومن خالل إستعراض المف     
ي سوق األوراق المالية خالل لحظة زمنية معينة محددة بحجم التدفقات النقدية المستقبلية 

انها قيمة السهم فز
ي التأثي  عليه

ي قد تتدخل إدارة المرصف فز
ا بصورة غي   المتوقعة والمخاطر الناجمة عن هذه التدفقات, والت 

ي تقييم المصارف والمنشآت اإلقتصادية.  
ات األداء فز وعة, وتعد القيمة السوقية من أهم مؤرسر ة  وغي  مرسر  مبارسر

 القيمة التصفوية:  .4
هي القيمة المتوقع الحصول عليها من قبل حملة األسهم عند تصفية المرصف بعد سداد جميع الديون      

تبة عىل المرصف, امات المي  ز وأن السعر الذي تباع به أسهم المرصف يسىم بسعر التصفية وكذلك فإن    واإللي 
 (. 50: 2018قيمة بيع أصول المرصف عند التصفية تسىم القيمة التصفوية للمرصف )حمد, 

 القيمة الحقيقية:  .5
كة, توزيعات األرباح,       ي تتحدد وفق معطيات معينة منها ) قاعدة أصول الرسر

أو كما تعرف بالقيمة العادلة والت 
 آفاق النمو المستقبلية والظروف اإلقتصادية العامة( . 

اء يجب أن ننظر للقيمة الحقيقية للسهم, فعن       دما  فعندما نريد إتخاذ القرار اإلستثماري المناسب بيعا أو رسر
اء بسبب   ي هذه الحالة هو إتخاذ قرار الرسر

تكون القيمة الحقيقية للسهم أعىل من سعر السوق سيتوجب علينا فز
ي التخلص من 

ي حال كان سعر التداول أكير من القيمة الحقيقية ينبغز
ي المستقبل, وفز

إمكانية إرتفاع سعرها فز
ة,  ي المستقبل )سمي 

 (.  119: 2010السهم لتجنب الخسارة المحتملة فز
ائية        كما يعد دخول مفهوم القيمة العادلة للمعايي  المحاسبية أحد التطورات المهمة نتيجة لتغي  القوة الرسر

ي تقييم 
ات المالية فز عير الزمن وأيضا القيمة األستبدالية لألصول, باإلضافة لألزمات المالية وضعف المؤرسر

 (. 15: 2019األداء الحاىلي والمستقبىلي )أحمد, 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي القيمة السوقية لألسهم 
 
 العوامل المؤثرة ف

إرتباطها وتفاعلها مع        القيمة السوقية ألسهم المرصف كبقية القطاعات بجملة من العوامل نتيجة  تتأثر 
ي  الخارجر بالعالم  وتتأثر  تؤثر  المالية  السوق  فإن  لذلك  ونتيجة  المحيطة,  اإلقتصادية  والظروف  ات  المتغي 

ي الظروف اإلقتصادية والعوامل األخرى ستنعكس عىل أسواق المال مسببة إنهيارات   وبالتاىلي فإن أي تغي  
فز

ي وآخرون, 
 (: 107- 106:  2020ببعض أسعار األسهم, ومن أهم تلك العوامل هي )السويفز

 سعر الفائدة:  .1
أسعار األوراق تؤثر اسعار الفائدة عىل أسواق راس المال وأسواق النقد وبالتاىلي فإنها تؤثر بشكل مبارسر عىل      

كات  والرسر األفراد  المستثمرين  وقرارات  األداء  عىل  التأثي   خالل  من  الماىلي  السوق  ي 
فز المتداولة  المالية 

 (Saunders&Cornett, 2014: 26  .) 
 العرض والطلب:  .2

ز المستثمرين فيما       تتأثر القيمة السوقية ألسهم المرصف عند زيادة الطلب عليها نتيجة حالة التفاؤل بي 
 (. 513: 2019يخص مستقبل المرصف )عبد الحميد وحسن, 

 سعر الرصف:  .3
ي يجب دفعها مقابل الحصول عىل وحدة       

يعرف سعر الرصف عىل أنه عدد الوحدات من العملة الوطنية الت 
 , ي  (.  93:  2014واحدة من العملة األجنبية )الجنائر

 التضخم:  .4
ائية للنقد المتداول, حيث ينعكس عىل قيمة السهم السوقية بزيادة       يقصد بالتضخم انخفاض القوة الرسر

 (. 260: 2020التكاليف وانخفاض هامش الرب  ح )حمودي وآخرون, 
5.  :  الناتج المحىلي اإلجمالي

ض, فعند زيادة الناتج القومي يظهر تأثي  الناتج المحىلي اإلجماىلي عىل القيمة السوقية للسهم بالزيادة واإلنخفا     
المستقبل مما يزيد من حركة   التفاؤل بشأن  يد من  ز ي سي 

الناتج اإلقتصادي الحقيف  اإلجماىلي من خالل زيادة 
ي األسهم وبالتاىلي إرتفاع القيمة السوقية لألسهم, وأن هذه الزيادة ممكن ان تؤدي إىل زيادة المعروض 

التعامل فز
دوث التضخم وانخفاض معدل العائد عىل اإلستثمار ومن ثم انخفاض القيمة النقدي الذي يقود بدوره نحو ح

  , ز  (.  21: 2019السوقية لألسهم )الياسي 
 معدل دخل الفرد:  .6

السلع        الطلب عىل  زاد  الدخل  زاد  فكلما  والخدمات,  السلع  الطلب عىل  مع  الفرد طرديا  يتناسب دخل 
بإستثمار جزء  فإنه سيقوم  فائضة  أموال  لديه  ويكون  األساسية  إحتياجاته  الفرد  يغطي  فعندما  والخدمات, 

يد م ز اء األسهم سي  ي تذهب بإتجاه رسر
ن الطلب عليها نتيجة زيادة دخل وادخار جزء آخر, وأن حجم األموال الت 

 األفراد.   
 النمو اإلقتصادي:  .7

وحجم         الشخىصي  الدخل  مثل  عن كثب,  اإلقتصادية  ات  المتغي  الماىلي  السوق  ي 
فز المستثمرين  يتابع 

ي زيادة النمو 
ات ستسهم بشكل كبي  فز ي هذه المتغي 

المبيعات والناتج القومي اإلجماىلي وأن الزيادة الحاصلة فز
الخدمات اإلقتص عىل  الطلب  زيادة  خالل  من  للمصارف  السوقية  القيمة  لزيادة  بدوره  يؤدي  الذي  ادي 

 والمنتجات المقدمة من قبل هذه المصارف. 
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ي القيمة السوقية لألسهم العادية ــــ دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية الخاصة              

 
 والطويــهر  جراح             تأثير ممارسات إدارة األرباح ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مقسوم األرباح:  .8
ي        

ي للسهم هو مقسوم األرباح, حيث ينصح المحلل الماىلي المستثمرين فز
من أهم المحددات للسعر السوف 

الم من  ي 
الت  األسهم  اء  إنخفاض رسر يتوقع  ي 

الت  باألسهم  ينصح  ز  ي حي 
فز عليها  األرباح  توزيعات  تزداد  أن  توقع 

 ,  (.  11: 2021أسعارها وبالتاىلي إنعدام توزيعات األرباح عليها )العكيىلي
 تركيبة هيكل رأس المال:  .9

ي تخفيض تكاليف التمويل ل      
ي يسهم بدوره فز اتيخر ي تهيئة مزي    ج تمويىلي إسي 

حد يساهم تسغ إدارة المرصف فز
ز األسهم العادية من جهة والقروض والسندات من جهة   ي تعظيم قيمة وربحية المرصف وبالتاىلي المواءمة بي 

فز
ز  ي تربط بي 

أخرى, وهنا يجب عىل اإلدارة أن توىلي إهتمام كبي  بالتمويل عن طريق األسهم بوصفها الدالة الت 
ي قيمته )عبد هللا, 

ات فز  (. 174,  2020أداء المرصف مع التغي 
 حجم المرصف :   .10

يظهر لحجم المرصف أثر كبي  عىل أنشطته وقيمته السوقية وكما تشي  الدراسات فإن لحجم المرصف أثر      
تمتاز   الزبائن كما  من  عدد  أكير  بوجود  ة  الكبي  المصارف  تتمتع  ي  إيجائر فمن حيث كونه   , ي وآخر سلتر ي  إيجائر

ي 
 تخفيض تكلفة التمويل وزيادة حجم األرباح, أما من بوفورات الحجم وإقتصاديات النطاق مما يسهم ذلك فز

ي زيادة التكاليف التشغيلية وتكاليف التسويق والتكاليف  
ي فيظهر ذلك فز حيث كون حجم المرصف ذا اثر سلتر

 ( والربحية  المرصف  ز حجم  بي  ي  أثر سلتر ي تظهر 
الت  وقراطية  (. وفيما  Gupta& Mahakud: 2020, 3البي 

ي عىل ربحية المرصف للمزايا يخص حجم المرصف فإن البا حث يرى بأن زيادة حجم المرصف له إنعكاس إيجائر
ي بإمكان اإلدارة العمل عىل تقليل هذا األثر.    المذكورة آنفا وأن األثر السلتر

 ويضيف الباحث باإلضافة إىل ما سبق إدارة األرباح: 

ة عىل مخرجا      ز بصورة كبي  ز الماليي  ي تقييم بعض يعتمد المستثمرين والمحللي 
ت القوائم المالية  للمصارف فز

المصارف وتقييم أسهمها, وهذا ما يولد حافزا لدى بعض المديرون لتضليل المستفيدين بغية تحقيق مكاسب  
ي هذه الممارسات بسبب تكاليف رقابة األداء من قبل 

معينة أو التأثي  عىل القيمة السوقية ألسهم المصارف, وتأئ 
ز وبسبب حوزة ي لممارسات إدارة   المالكي  المديرون عىل معلومات ال يملكها حملة األسهم ويظهر هنا األثر السلتر

وعة وهذا ما يرصز بمصلحة المرصف باألجل الطويل  األرباح باألجل القصي  مقابل كسب بعض األهداف الغي  مرسر
 والتأثي  عىل القيمة السوقية نزوال ألسهم هذه المصارف. 

 المحور الثالث 

ي 
 الجانب التطبيق 

السوقية   القيمة  ي 
فز األرباح  إدارة  أثر ممارسات  بيان  إىل  الباحث  البحث فقد لجأ  التحقق من فرضيات  أجل  من 

 LLPsلألسهم العادية ألسهم المصارف عينة البحث وذلك من خالل تطبيق معادلة مخصص خسائر القروض  
ي من خاللها نقوم بتقدير المستحقات الغي  أختيارية 

 وعىل النحو التاىلي :  والت 

𝑁𝐷𝐿𝐿𝑃𝑡 =  
0

+ 
1
(𝑁𝑃𝐿𝑡)+ 

2
𝐿𝐶𝑂𝑡+

3
(

𝐸𝐵𝑇𝑃𝑡

𝑇𝐴𝑡−1
) +

4
𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡+ 

5
𝐿𝐿𝑅𝑡−1+e 
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95 
ي القيمة السوقية لألسهم العادية ــــ دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية الخاصة              

 
 والطويــهر  جراح             تأثير ممارسات إدارة األرباح ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 حيث أن:  

: 𝑁𝐷𝐿𝐿𝑃𝑡 المستحقات الغي  إختيارية للسنةt  . 

 𝑁𝑃𝐿𝑡  ي القروض الغي  عاملة للسنة
 . t-1إىل إجماىلي موجودات السنة  t: التغي  فز

𝐿𝐶𝑂𝑡   :  ي مخصصات خسائر القروض للسنة
ات )الزيادة أو اإلنخفاض( فز إىل إجماىلي موجودات السنة    tقيمة التغي 

t-1  . 

  :𝐸𝐵𝑇𝑃𝑡  للسنة والمخصصات  ائب  الرصز قبل  السنة    tاألرباح  موجودات  إجماىلي  اللوغارتيم  t-1  .: 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡إىل 
 t.   الطبيغي إلجماىلي الموجودات للسنة

 𝐿𝐿𝑅𝑡−1  ي بداية  السنة
 . t-1إىل إجماىلي الموجودات للسنة  t: مخصصات خسائر القروض فز

e  .القيمة المتبقية : 

 ( : Spierings, 2011: 17تحقات اإلختيارية يتم عىل النحو التالي )وبالتالي فإن تقدير المس

𝐷𝐿𝐿𝑃𝑡= 𝐿𝐿𝑃𝑡 − 𝑁𝐷𝐿𝐿𝑃𝑡 

 حيث أن: 

𝐷𝐿𝐿𝑃𝑡 المستحقات اإلختيارية للسنة  : t  . 

    𝐿𝐿𝑃𝑡 مخصصات خسائر القروض للسنة(  إجماىلي مستحقات السنة :t   إىل إجماىلي موجودات السنةt-1  . ) 

 : 𝑁𝐷𝐿𝐿𝑃𝑡 المستحقات الغي  إختيارية للسنةt  . 

ي لم تقم بذلك 
ي قامت بممارسة إدارة األرباح والت 

ومن خالل الجداول التالية نالحظ المصارف عينة الدراسة الت 
ي مع المستحقات األختيارية : من خالل مقارنة قي  مة الوسط الحسائر

 تصنيف مرصف بغداد بالنسبة لممارسته إلدارة األرباح   

 السنة 
𝑳𝑳𝑷𝒕 𝑵𝑫𝑳𝑳𝑷𝒕 𝑫𝑳𝑳𝑷𝒕 Mean Std. Dev. 

إجمالي   التصنيف 
 المستحقات 

غير   المستحقات 
 اإلختيارية 

المستحقات  
 اإلختيارية 

الوسط 
ي   الحساتر

اإلنحراف 
 المعياري 

 ممارس  0.0034785 0.004596 0.00760 01000. 0.01768875 2011

 ممارس  0.0034785 0.004596 0.00710 01230. 0.01942263 2012

2013 0.01307033 .01270 0.00030 0.004596 0.0034785 
غير  

 ممارس 

2014 0.00963224 .00730 0.00240 0.004596 0.0034785 
غير  

 ممارس 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

2015 0.00761191 .00500 0.00260 0.004596 0.0034785 
غير  

 ممارس 

2016 0.00008053 -0.0002 0.00020 0.004596 0.0034785 
غير  

 ممارس 

 ممارس  0.0034785 0.004596 0.00650 0.0023- 0.00421687 2017

 ممارس  0.0034785 0.004596 0.01030 0.0101- 0.00016694 2018

 ممارس  0.0034785 0.004596 0.00680 0.0063- 0.00050013 2019

2020 0.00705441 .005000 0.00200 0.004596 0.0034785 
غير  

 ممارس 

 Excelمن إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 
ز قيام مرصف بغداد بممارسات إدارة   . أ ي تبي 

ي مرصف بغداد: من خالل مالحظة نتيجة التحليل اإلحصائ 
األرباح فز

ي تشكل ما نسبته    2019,    2018,  2017,  2012,    2011السنوات )  
% من مدة الدراسة, حيث 50( والت 

ي لمجموع المستحقات اإلختيارية، كما يظهر  ظهرت قيمة المستحقات اإلختيارية أكير من قيمة الوسط الحسائر
 ( 0.0034785) االنحراف المعياري قيام المرصف بممارسات إدارة األرباح بصورة متباينة وذلك بسبب كون

ي )   (.    0.004596بعيد عن قيمة الوسط الحسائر
ات إدارة األرباح مع القيمة السوقية لألسهم العادية لمرصف بغداد فيمكن مالحظة   وبالتاىلي عند بيان عالقة متغي 

 :  ذلك من خالل الشكل التاىلي
 مخطط القيمة السوقية لمرصف بغداد 

 

 Excelماد عىل برنامج  من إعداد الباحث باإلعت المصدر: 

ز ممارسات إدارة األرباح والقيمة السوقية ألسهم مرصف       من خالل مالحظة الشكل أعاله الخاص ببيان العالقة بي 
ة, مما يظهر األثر الذي تركته   ي السنوات األخي 

ز إنخفاض القيمة السوقية ألسهم المرصف وباألخص فز بغداد فقد تبي 
بالتاىلي يجب عىل إدارة المرصف السغي الجاد نحو إعادة القيمة  هذه الممارسة عىل القيمة السوقية ألسهم المرصف, و 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الوضع الماىلي للمرصف من خالل إستيفاء 
ز السوقية لوضعها الطبيغي من خالل إجراءات رسيعة من شأنها تحسي 

 القروض الغي  عاملة من خالل ضمانات هذه القروض. 
ات إدارة األرباح عىل ا لقيمة السوقية لألسهم العادية لعينة المصارف فقد أعتمد ومن أجل أختبار فرضيات تأثي  متغي 

 : ي الجدول التاىلي
 الباحث عىل نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد كما هو موضح فز

 
ات ادارة االرباح عىل القيمة السوقية لمرصف بغداد  تأثير متغير

القيمة  
السوقية  
 لألسهم

قيم  
 التأثير 

 Tاختبار 
القيمة  
 المعنوية 

الداللة  
 االحصائية 

 F اختبار
 النموذج 

القيمة  
 المعنوية 

الداللة  
 االحصائية 

القيمة  
ية   التفسير
 للنموذج 


𝟎

 
58.54
3 

4.012 0.016 
 دال

 0.931 دال  0.019 10.782

𝑵𝑷𝑳𝒕 6.914 1.082 0.340  غي  دال 

𝑳𝑪𝑶𝒕 
-
40.52
1 

1.195 0.298 
 غي  دال 

𝑬𝑩𝑻𝑷𝒕

𝑻𝑨𝒕−𝟏
 

67.03
3 

4.409 0.012 
 دال

𝑺𝑰𝒁𝑬𝒕 
-
6.190 

3.918 0.017 
 دال

𝑳𝑳𝑹𝒕−𝟏 
-
181.9
87 

6.396 0.003 
 دال

 SPSS 24من إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر : 

( وهي أكير من قيمتها الجدولية عند مستوى داللة  10.782المحسوبة )  F من خالل الجدول أعاله ظهرت لنا قيمة      
ي بأن هناك تأثي  معنوي للنموذج وقد بلغت قيمة معامل    3.32( والبالغة )   5.10( ودرجة حرية )    0.05)  

( وهذا يعتز
 ( )    0.931التحديد  بأن  ي 

يعتز وهذا  ي   93.1( 
فز الحاصلة  ات  التغي  من  السوقية %(  تفسي   القيمة  من خالل يمكن  ها 

ات وسالبة للبعض األخر،  ات النموذج، كما تجدر المالحظة أن قيم معامل التأثي  ذات إشارة موجبة لبعض المتغي  متغي 
ات المتغي  ي 

فز واحدة  وحدة  تغي   عند  ي 
يعتز والمخصصات(  وهذا  ائب  الرصز قبل  و   و )اإليرادات   ) المرصف  وحجم   (

ي بداية السنة (  ستكو 
ي متغي  القيمة السوقية)مخصص خسائر القروض فز

ونسب الزيادة بحسب قيم   ن هناك زيادة فز
، إذ كانت القيمة المطلقة ألختبار   ات أكير من قيمتها الجدولية والبالغة )  Tمعامل التأثي  (, أما بقية  2.262لهذه المتغي 

ات ا الجدولية, وبالتاىلي فإن هذا  لها أقل من قيمته  Tفلم تكن لها تأثي  معنوي عىل القيمة السوقية أي أن إختبار المتغي 
ي قبول فرضية الوجود  

 .0Hورفض فرضية العدم  1Hيعتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 تصنيف مرصف آشور الدولي بالنسبة لممارسته إلدارة األرباح  

 .𝑳𝑳𝑷𝒕 𝑵𝑫𝑳𝑳𝑷𝒕 𝑫𝑳𝑳𝑷𝒕 Mean Std السنة 

Dev. 

 التصنيف 

إجمالي  
 المستحقات 

غير   المستحقات 
 اإلختيارية 

المستحقات  
 اإلختيارية 

الوسط 
ي   الحساتر

اإلنحراف 
 المعياري 

 ممارس  0.01095 0.014633- 0.0050- 0.0168 0.01178406 2011
 ممارس  0.01095 0.014633- 0.0062- 0.0159 0.00970116 2012
 ممارس  0.01095 0.014633- 0.0079- 0.0295 0.0216788 2013
غير   0.01095 0.014633- 0.0198- 0.0707 0.0508240 2014

 ممارس 
 ممارس  0.01095 0.014633- 0.0105- 0.0647 0.0542763 2015
 ممارس  0.01095 0.014633- 0.0087- 0.0730 0.0642229 2016
 ممارس  0.01095 0.014633- 0.0139- 0.0876 0.0736214 2017
غير   0.01095 0.014633- 0.0176- 0.0399 0.0223693 2018

 ممارس 
 ممارس  0.01095 0.014633- 0.0141- 0.0555 0.0413926 2019
غير   0.01095 0.014633- 0.0426- 0.0600 0.0173898 2020

 ممارس 
 Excelمن إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر : 

ي السنوات       
ز قيام مرصف اشور الدوىلي بممارسات إدارة األرباح فز ي تبي 

من خالل مالحظة نتيجة التحليل اإلحصائ 
% من مدة الدراسة, حيث ظهرت قيمة 70( أي ما نسبته  ,2018 ,20162020,    2015,  2013,  2012,    2011)  

ي لمجموع المستح  قات اإلختيارية، كما يظهر قيام المرصف المستحقات اإلختيارية أكير من قيمة الوسط الحسائر
( بعيد عن قيمة الوسط   0.01095بممارسات إدارة األرباح بصورة متباينة وذلك بسبب كون اإلنحراف المعياري ) 

ي )   (.    0.014633-الحسائر
ات إدارة األرباح مع القيمة السوقية لألسهم العادية لمرصف آشور   فيمكن مالحظة وبالتاىلي عند بيان عالقة متغي 

 :  ذلك من خالل الشكل التاىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مخطط القيمة السوقية لمرصف آشور

 
 Excelمن إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 

ز لنا إنخفاض القيمة السوقية ألسهم مرصف آشور, حيث بلغت نسبة          من خالل مالحظة الشكل أعاله يتبي 
األرباح   إلدارة  المرصف  السوقية  70ممارسة  القيمة  مستويات  عىل  سلبا  إنعكس  مما  الدراسة  مدة  خالل   %

ق مستويات منخفضة من األرباح  باإلنخفاض, حيث شهدت القوائم المالية السنوية الصادرة عن المرصف بتحقي
لسنة   القروض  إحتساب مخصص خسائر  ي 

فز الدقة  وعدم  والمخصص,  ائب  الرصز تقرير   2020قبل  ي 
فز جاء  كما 

 . ي  المدقق الخارجر
ات إدارة األرباح عىل القيمة السوقية لألسهم العادية لمرصف آشور كما هو موضح   أختبار فرضيات تأثير متغير

 : ي الجدول التالي
 
 ف

ات ادارة االرباح عىل القيمة السوقية لمرصف اشور تأثير مت  غير

السوقية   القيمة
 لألسهم 

قيم 
 التأثير 

اختبار 
T 

القيمة  
 المعنوية

الداللة  
 االحصائية 

 F اختبار
 النموذج 

القيمة  
 المعنوية

الداللة  
 االحصائية 

القيمة  
ية  التفسير
 للنموذج 


𝟎

 غي  دال  0.559 0.636 5.805 

 0.77 دال 0.041 67410.

𝑵𝑷𝑳𝒕 0.462 0.178 0.868  غي  دال 

𝑳𝑪𝑶𝒕 -2.676 0.438 0.684  غي  دال 
𝑬𝑩𝑻𝑷𝒕

𝑻𝑨𝒕−𝟏
 

3.678 1.008 0.371 
 غي  دال 

𝑺𝑰𝒁𝑬𝒕 -0.457 0.582 0.592  غي  دال 

𝑳𝑳𝑹𝒕−𝟏 -8.403 1.847 0.038 دال 

 SPSS 24من إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 

( وهي أكير من قيمتها الجدولية عند 10.674المحسوبة )  F من خالل مالحظة الجدول أعاله  ظهرت لنا قيمة     
ي بأن هناك تأثي  معنوي للنموذج وقد    3.32( والبالغة )   5.10( ودرجة حرية )  0.05مستوى داللة ) 

( وهذا يعتز
) بلغت   التحديد  معامل  )   0.77قيمة  بأن  ي 

يعتز وهذا  ي 77( 
فز الحاصلة  ات  التغي  من  السوقية %(  يمكن  القيمة 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ممارس ممارس ممارس غير 
ممارس

ممارس ممارس ممارس غير 
ممارس

ممارس غير 
ممارس

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0.99
0.93

0.74

0.93

0.43
0.34

0.3
0.23 0.24

0.28 القيمة السوقية



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2021 –  كانون األول   –  15                                                (  -  109 83) ص:    خامسالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

100 
ي القيمة السوقية لألسهم العادية ــــ دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية الخاصة              

 
 والطويــهر  جراح             تأثير ممارسات إدارة األرباح ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات  ات النموذج، كما تجدر المالحظة أن قيم معامل التأثي  ذات إشارة موجبة لبعض المتغي  ها من خالل متغي  تفسي 
ات ي المتغي 

ي عند تغي  وحدة واحدة فز
ي بداية السنة(    وسالبة للبعض األخر، وهذا يعتز

)مخصص خسائر القروض فز
ي متغي  القيمة السوقية

، إذ كانت القيمة المطلقة   ستكون هناك زيادة فز ونسب الزيادة بحسب قيم معامل التأثي 
ات2.262لهذا المتغي  أكير من قيمته الجدولية والبالغة )   Tألختبار   فلم تكن لها تأثي  معنوي  (, أما بقية المتغي 

ي قبول فرضية الوجود   Tلسوقية أي أن إختبارعىل القيمة ا
 1Hلها أقل من قيمتها الجدولية , وبالتاىلي فإن هذا يعتز

 .  0Hورفض فرضية العدم 
 تصنيف مرصف الخليج التجاري بالنسبة لممارسته إلدارة األرباح   

 التصنيف  .𝑳𝑳𝑷𝒕 𝑵𝑫𝑳𝑳𝑷𝒕 𝑫𝑳𝑳𝑷𝒕 Mean Std. Dev السنة 

إجمالي  
 المستحقات 

غير  المستحقات 
 اإلختيارية 

المستحقات  
 اإلختيارية 

الوسط 
ي   الحساتر

اإلنحراف 
 المعياري 

غير   0.0391 0.026- 0.032729- 0.0596 0.02683508 2011
 ممارس 

غير   0.0391 0.026- 0.080321- 0.1016 0.02123322 2012
 ممارس 

غير   0.0391 0.026- 0.103566- 0.1229 0.01930473 2013
 ممارس 

غير   0.0391 0.026- 0.042385- 0.0539 0.01151662 2014
 ممارس 

 ممارس  0.0391 0.026- 0.015260- 0.0324 0.01714680 2015
 ممارس  0.0391 0.026- 0.003409- 0.0207 0.01726324 2016
 ممارس  0.0391 0.026- 0.004330- 0.0258 0.02144579 2017
 ممارس  0.0391 0.026- 0.004499 0.0240 0.02850924 2018
 ممارس  0.0391 0.026- 0.011386 0.0184 0.02974047 2019
 ممارس  0.0391 0.026- 0.006109 0.0252 0.03132138 2020

 Excelمن إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 
ي السنوات   من خالل مالحظة

ز قيام مرصف الخليج التجاري  بممارسات إدارة األرباح فز ي تبي 
نتيجة التحليل اإلحصائ 

% خالل مدة الدراسة, حيث ظهرت قيمة 60( أي ما نسبته  2020,2019,    2018,  2017,  2016,    2015)  
ي لمجموع المستحقات اإلختيارية ، كم ا يظهر قيام المرصف المستحقات اإلختيارية أكير من قيمة الوسط الحسائر

( بعيد عن قيمة الوسط   0.0391بممارسات إدارة األرباح بصورة متباينة وذلك من خالل كون االنحراف المعياري ) 
ي )   (.  -0.026الحسائر

ات إدارة األرباح مع القيمة السوقية لألسهم العادية لمرصف الخليج التجاري فيمكن  وبالتاىلي عند بيان عالقة متغي 
 :  مالحظة ذلك من خالل الشكل التاىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مخطط القيمة السوقية لمرصف الخليج التجاري 

 
 Excelمن إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 

ز ممارسات إدارة األرباح والقيمة السوقية ألسهم مرصف       من خالل مالحظة الشكل أعاله الخاص بالعالقة بي 
ة, مما تسبب بإنهيار   ز لنا قيام المرصف بممارسة إدارة األرباح خالل السنوات الخمس األخي  الخليج التجاري, تبي 

ي لتغطية القروض المتأخرة التسديد  حاد بالقيمة السوقية ألسهم المرصف, كما أن مخصص خسائر  
القروض غي  كافز

ة عىل إستحقاقها.  ي مضت في 
ي تقرير مراقب الحسابات, وبالتاىلي يرجر تحصيل مبالغ القروض الت 

 كما جاء فز
ات إدارة األرباح عىل القيمة السوقية لألسهم العادية لمرصف الخليج التجاري كما هو  أختبار فرضيات تأثي  متغي 

ي 
: موضح فز  الجدول التاىلي

ات ادارة االرباح عىل القيمة السوقية لمرصف الخليج التجاري   تأثير متغير

السوقية   القيمة
 لألسهم 

قيم 
 التأثير 

 Tاختبار 
القيمة  
 المعنوية

الداللة  
 االحصائية 

  F اختبار
 النموذج 

القيمة  
 المعنوية

الداللة  
 االحصائية 

القيمة  
ية  التفسير
 للنموذج 


𝟎

 دال    0.031 3.254 18.081 

 0.96 دال 0.007 19.431

𝑵𝑷𝑳𝒕 1.223 0.458 0.671  غي  دال 

𝑳𝑪𝑶𝒕 
-
26.968 

 غي  دال  0.361 1.031

𝑬𝑩𝑻𝑷𝒕

𝑻𝑨𝒕−𝟏
 دال     0.005 5.716 5.777 

𝑺𝑰𝒁𝑬𝒕 -1.444 3.162 0.034  غي  دال 

𝑳𝑳𝑹𝒕−𝟏 
-
37.310 

 دال 0.027 3.415

 SPSS 24من إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

غير 
ممارس

غير 
ممارس

غير 
ممارس

غير 
ممارس

ممارس ممارس ممارس ممارس ممارس ممارس

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.01
1.09

1.15

0.9

0.51
0.45

0.39

0.19
0.14 0.14

القيمة السوقية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

( وهي أكير من قيمتها الجدولية عند مستوى 19.431المحسوبة )  Fمن خالل الجدول أعاله  ظهرت لنا قيمة      
ي بأن هناك تأثي  معنوي للنموذج وقد بلغت قيمة   3.32( والبالغة )   5.10( ودرجة حرية )    0.05داللة )  

( وهذا يعتز
ي بأن )   0.96معامل التحديد ) 

ها م96( وهذا يعتز ي القيمة السوقية يمكن تفسي 
ات الحاصلة فز ن خالل %( من التغي 

ات وسالبة للبعض  ات النموذج، كما تجدر المالحظة أن قيم معامل التأثي  ذات إشارة موجبة لبعض المتغي  متغي 
ائب والمخصصات( و )مخصص خسائر  ات )اإليرادات قبل الرصز ي المتغي 

ي عند تغي  وحدة واحدة فز
األخر، وهذا يعتز

ي متغي  ال
ي بداية السنة( ستكون هناك زيادة فز

، القروض فز قيمة السوقية ونسب الزيادة بحسب قيم معامل التأثي 
ات أكير من قيمتها الجدولية والبالغة )   Tإذ كانت القيمة المطلقة ألختبار   ات2.262لهذه المتغي   (, أما بقية المتغي 

ي لها أقل من قيمتها الجدولية , وبالتاىلي فإ  Tفلم تكن لها تأثي  معنوي عىل القيمة السوقية أي أن إختبار
ن هذا يعتز

 .  0Hورفض فرضية العدم  1Hقبول فرضية الوجود 
 تصنيف مرصف الموصل بالنسبة لممارسته إلدارة األرباح  

 التصنيف  .𝑳𝑳𝑷𝒕 𝑵𝑫𝑳𝑳𝑷𝒕 𝑫𝑳𝑳𝑷𝒕 Mean Std. Dev السنة 

إجمالي  
 المستحقات 

غير  المستحقات 
 اإلختيارية 

المستحقات  
 اإلختيارية 

الوسط 
ي   الحساتر

اإلنحراف 
 المعياري 

غير   0.0339 0.00493 0.000366- 0.0150 0.03491458 2011
 ممارس 

غير   0.0339 0.00493 0.015918- 0.0406 0.02250457 2012
 ممارس 

غير   0.0339 0.00493 0.002004- 0.0217 0.02233613 2013
 ممارس 

غير   0.0339 0.00493 0.001132- 0.0246 0.03533351 2014
 ممارس 

 ممارس  0.0339 0.00493 0.019971 0.0249 0.03839925 2015
 ممارس  0.0339 0.00493 0.039605 0.0043 0.03095517 2016
 ممارس  0.0339 0.00493 0.039050 0.0001 0.04684088 2017
غير   0.0339 0.00493 0.055652- 0.1327 0.01868246 2018

 ممارس 
 ممارس  0.0339 0.00493 0.054248 0.0318 0.03357583 2019
غير   0.0339 0.00493 0.028518- 0.1601 0.03391394 2020

 ممارس 

 Excelمن إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 
ي السنوات  )    من خالل مالحظة     

ز قيام مرصف الموصل  بممارسات إدارة األرباح فز ي تبي 
نتيجة التحليل اإلحصائ 

% من مدة الدراسة, حيث ظهرت قيمة المستحقات  50( أي ما نسبته  2019,    2018,  2017,  2016,    2015
ي لمجموع المستحقات اإلختيارية، كما يظهر قيام الم رصف بممارسات إدارة اإلختيارية أكير من قيمة الوسط الحسائر

 ( المعياري  االنحراف  خالل كون  من  وذلك  متباينة  بصورة  ي   0.0339األرباح  الحسائر الوسط  قيمة  عن  بعيد   )
 (0.00493 .) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات إدارة األرباح مع القيمة السوقية لألسهم العادية لمرصف الموصل فيمكن مالحظة  وبالتاىلي عند بيان عالقة متغي 
 :  ذلك من خالل الشكل التاىلي

 خطط القيمة السوقية لمرصف الموصل للتنمية واإلستثمار م

 
 Excelمن إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 

ز لنا عالقة ممارسة إدارة األرباح مع القيمة السوقية ألسهم مرصف       من خالل مالحظة الشكل أعاله والذي يبي 
ة مما إنعكس سلبا  ز لنا قيام المرصف بممارسة إدارة األرباح خالل السنوات األخي  الموصل للتنمية واإلستثمار تبي 

ورة   القيمة السوقية ألسهم المرصف, وبالتاىلي ضز التسديد وأن ال يتجاوز حجم  عىل  المتأخرة  تحصيل القروض 
 % من حجم الودائع كما نصت عليه تعليمات البنك المركزي.  70اإلئتمان الممنوح ما نسبته 

ات إدارة األرباح عىل القيمة السوقية لألسهم العادية لمرصف الموصل كما هو موضح  أختبار فرضيات تأثي  متغي 
 : ي الجدول التاىلي

 فز
ات ادارة االرباح عىل القيمة السوقية لمرصف الموصل للتنمية واالستثمارتأثير م  تغير

السوقية  القيمة 
 لألسهم 

قيم 
 التأثير 

 Tاختبار 
القيمة  
 المعنوية

الداللة  
 االحصائية 

  F اختبار
 النموذج 

القيمة  
 المعنوية

الداللة  
 االحصائية 

القيمة  
ية  التفسير
 للنموذج 


𝟎

 غي  دال   0.135 1.870 44.477 

 0.62 غير دال 0.397 1.350

𝑵𝑷𝑳𝒕 34.602 1.030 0.361  غي  دال 

𝑳𝑪𝑶𝒕 
-
46.257 

1.560 0.194 
 غي  دال 

𝑬𝑩𝑻𝑷𝒕

𝑻𝑨𝒕−𝟏
 

11.958 1.597 0.186 
 غي  دال   

𝑺𝑰𝒁𝑬𝒕 -3.841 1.844 0.139  غي  دال 

𝑳𝑳𝑹𝒕−𝟏 1.581 0.405 0.706  غي  دال 

 SPSS 24من إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

غير 
ممارس

غير 
ممارس

غير 
ممارس

غير 
ممارس

ممارس ممارس ممارس غير 
ممارس

ممارس غير 
ممارس

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.35

0.85 0.87
0.73

0.25

0.56

0.32

0.16 0.16 0.13
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

( وهي أقل من قيمتها الجدولية عند 1.350المحسوبة )   Fمن خالل مالحظة الجدول أعاله  ظهرت لدينا قيمة       
ي بأن  ليس هنالك تأثي  معنوي للنموذج,   3.32( والبالغة )   5.10( ودرجة حرية )    0.05مستوى داللة )  

( وهذا يعتز
ي رفض فرضية الوجود 

 .  0Hوقبول فرضية العدم  1Hوبالتاىلي فإن هذا يعتز
 تصنيف المرصف المتحد لإلستثمار بالنسبة لممارسته إلدارة األرباح  

 التصنيف  .𝑳𝑳𝑷𝒕 𝑵𝑫𝑳𝑳𝑷𝒕 𝑫𝑳𝑳𝑷𝒕 Mean Std. Dev السنة 

إجمالي  
 المستحقات 

غير  المستحقات 
 اإلختيارية 

المستحقات  
 اإلختيارية 

الوسط 
ي   الحساتر

اإلنحراف 
 المعياري 

 ممارس  0.00193 0.0032- 0.001107- 0.0408 0.03965396 2011
 ممارس  0.00193 0.0032- 0.001790- 0.0595 0.05769470 2012
 ممارس  0.00193 0.0032- 0.001879- 0.0686 0.06670546 2013
غير   0.00193 0.0032- 0.008095- 0.0689 0.06076005 2014

 ممارس 
 ممارس  0.00193 0.0032- 0.002693- 0.1007 0.09801230 2015
 ممارس  0.00193 0.0032- 0.002616- 0.1032 0.10062432 2016
 ممارس  0.00193 0.0032- 0.003161- 0.1215 0.11838724 2017
غير   0.00193 0.0032- 0.003801- 0.1423 0.13850534 2018

 ممارس 
غير   0.00193 0.0032- 0.003628- 0.1432 0.13954257 2019

 ممارس 
غير   0.00193 0.0032- 0.003669- 0.1382 0.13455305 2020

 ممارس 
 Excelمن إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 
ي   من خالل مالحظة      

ز قيام المرصف المتحد لإلستثمار بممارسات إدارة األرباح فز ي تبي 
نتيجة التحليل اإلحصائ 

% من مدة الدراسة, حيث 60( أي ما يشكل نسبة    2017,  2016,  2015,  2013,  2012,    2011السنوات )  
ي لمجموع المستحقات اإلختيارية، كما يظهر  ظهرت قيمة المستحقات   اإلختيارية أكير من قيمة الوسط الحسائر

( بعيد   0.000073قيام المرصف بممارسات إدارة األرباح بصورة متباينة وذلك من خالل كون االنحراف المعياري ) 
ي )   (. -0.0032عن قيمة الوسط الحسائر

األرباح إدارة  ات  بيان عالقة متغي  عند  المتحد لإلستثمار    وبالتاىلي  للمرصف  العادية  لألسهم  السوقية  القيمة  مع 
 :  فيمكن مالحظة ذلك من خالل الشكل التاىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مخطط القيمة السوقية للمرصف المتحد لإلستثمار 

 
 Excelمن إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 

المتحد       للمرصف  السوقية  والقيمة  األرباح  إدارة  ممارسات  ز  بي  للعالقة  أعاله  الشكل  مالحظة  خالل  من 
أن  علما  المدة,  بداية  ي 

فز األرباح  إدارة  بممارسات  متأثرة  للمرصف  السوقية  القيمة  إنخفاض  لنا  ز  تبي  لإلستثمار, 
ي جاءت بالالئحة اإلرشادية ا

م بالتعليمات الت  ز ي وللسنوات ) المرصف لم يلي 
,  2012لصادرة عن البنك المركزي العراف 

( وكذلك زيادة القروض متأخرة التسديد وزيادة مخصص خسائر   2020,  2019,  2018,  2016,  2015,  2014
 القروض مما إنعكس سلبا عىل القيمة السوقية ألسهم المرصف. 

ات إدارة األرباح عىل القيمة   السوقية لألسهم العادية للمرصف المتحد لإلستثمار كما هو  أختبار فرضيات تأثي  متغي 
 : ي الجدول التاىلي

 موضح فز
ات ادارة االرباح عىل القيمة السوقية للمرصف المتحد لإلستثمار   تأثير متغير

القيمة  
السوقية  
 لألسهم

قيم  
 التأثير 

 Tاختبار 
القيمة  
 المعنوية 

الداللة  
 االحصائية 

 F اختبار
 النموذج 

القيمة  
 المعنوية 

الداللة  
 االحصائية 

القيمة  
ية   التفسير
 للنموذج 


𝟎

 غي  دال  0.901 0.132 7.912 

 0.854 دال  0.040 6856.

𝑵𝑷𝑳𝒕 0.209 0.046 0.966  غي  دال 

𝑳𝑪𝑶𝒕 
-
21.59
5 

0.876 0.430 
 غي  دال 

𝑬𝑩𝑻𝑷𝒕

𝑻𝑨𝒕−𝟏
 

12.66
2 

1.064 0.347 
 غي  دال 

𝑺𝑰𝒁𝑬𝒕 
-
0.573 

.112 0.916 
 دال

𝑳𝑳𝑹𝒕−𝟏 
-
20.55
0 

3.515 0.025 
 غي  دال 

 SPSS 24من إعداد الباحث باإلعتماد عىل برنامج  المصدر: 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ممارس ممارس ممارس غير 
ممارس

ممارس ممارس ممارس غير 
ممارس

غير 
ممارس

غير 
ممارس

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.69

1.84

1.18

0.71
0.37 0.31 0.23

0.09 0.07 0.08

القيمة السوقية
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

قيمة        أعاله ظهرت  الجدول  )   Fمن خالل مالحظة  عند  6.685المحسوبة  الجدولية  قيمتها  من  أكير  ( وهي 
ي بأن هناك تأثي  معنوي للنموذج وقد   3.32( والبالغة )   5.10( ودرجة حرية )    0.05مستوى داللة )  

( وهذا يعتز
ي بأن )  0.854بلغت قيمة معامل التحديد ) 

ي القيمة السوقية يمكن   85.4( وهذا يعتز
ات الحاصلة فز %( من التغي 

ه ات تفسي  ات النموذج، كما تجدر المالحظة أن قيم معامل التأثي  ذات إشارة موجبة لبعض المتغي  ا من خالل متغي 
ي 
ات ) وحجم المرصف ( ستكون هناك زيادة فز ي المتغي 

ي عند تغي  وحدة واحدة فز
وسالبة للبعض األخر، وهذا يعتز

، إذ  لهذا المتغي    Tكانت القيمة المطلقة ألختبار    متغي  القيمة السوقية ونسب الزيادة بحسب قيم معامل التأثي 
ات2.262أكير من قيمته الجدولية والبالغة )  فلم تكن لها تأثي  معنوي عىل القيمة السوقية أي  (, أما بقية المتغي 

ي قبول فرضية الوجود    Tأن إختبار
 ورفض فرضية العدم    1Hلها أقل من قيمتها الجدولية , وبالتاىلي فإن هذا يعتز

0H . 
 لنتائج ا

تعتير إدارة األرباح من المفاهيم المتجددة, كما أفرزته األدبيات السابقة, حيث ظهرت نماذج جديدة أدخلت إليها   .1
, وبالتاىلي فإن 

ز ز أو ضمن قطاع معي  ات مختلفة, كما أن ممارسة إدارة األرباح لم تعد تقترص عىل شكل معي  متغي 
ي جزء ال يخلوا من إدارة األرباح

 كما أوضحت الدراسة.   القطاع المرصفز
2.  , ي

ي القطاع المرصفز
ي كشف ممارسات إدارة األرباح فز

يعتير نموذج مخصص خسائر القروض من النماذج المهمة فز
العادية  لألسهم  السوقية  القيمة  ي 

فز وأثرها  المستقلة  اته  متغي  لبعض  األثر  عالقة  خالل  من  لنا  ز  تبي  ما  وهذا 
 للمصارف عينة الدراسة. 

شهدت المصارف عينة الدراسة ممارسات إلدارة األرباح, مما إنعكس سلبا بالمجمل عىل القيمة السوقية ألسهم  .3
الدراسة) أحداث   ي رافقت المصارف خالل مدة 

الت  أن األحداث  (  من Covid 19,  2014هذه المصارف, كما 
ي حجم ا

 لدخل. شأنها أن تكون دافع تجاه هذه الممارسات للتغطية عىل التقلبات فز
ي تنظم عملها أال أنها ليست نهائية, مما يتطلب  .4

ز والمعايي  الت  عىل الرغم من خضوع المصارف لجملة من القواني 
منع مثل هكذا   ي 

تتسبب فز ي 
الت  الوسائل  أحدث  البحث عن  ي 

فز تسهم  الرقابية  الجهات  قبل  من  لجان  تشكيل 
ي الحاضز والمستقبل.  ممارسات من شأنها أن تؤثر عىل القيمة السوقية ألسهم المصارف
 فز

 التوصيات  
المنشورة  .1 المالية  القوائم  واإلفصاح عن  الشفافية  تعزز  ي 

والت  الممكنة  الكفاءة  أقىص درجات  تحقيق  أهمية 
ي تطبيق اإلجراءات  

كات المساهمه بصورة عامة والمصارف عىل وجه الخصوص وبيان أسباب التغيي  فز للرسر
 المحاسبية. 

ي مراقبة أداء المرصف باألعتماد عىل الطرق النمطية, بل كذلك يجب أن  .2
عىل المستثمرين أال يقترص دورهم فز

إدارة   ي ممارسات 
لكونها متغي  مهم فز ائب والمخصص  الرصز اإليرادات قبل  ي حجم 

التغي  فز يراقبوا مستويات 
 األرباح.  

ا .3 ي 
فز المستثمرون  بها  شد  يسي  إحصائية  مقاييس  وضع  عىل  كات العمل  الرسر إدارات  لتقييم  المالية  لسوق 

ي بياناتها. 
كات مشكوك فز ي رسر

ي اإلستثمار فز
 المساهمه فيما يخص إدارة األرباح لتالفز

ي تقل فيها  .4
ي القيمة السوقية ألسهمها وتدفقاتها النقدية والت 

كات ذات اإلستقرار فز توجه المستثمرين نحو الرسر
 من القوائم المالية.  ممارسات إدارة األرباح من بعد دراسة مخرجاتها 

إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول ممارسات إدارة األرباح ولمختلف القطاعات وإستخدام أكير من  .5
ي سبيل الوقوف عىل نتائج إنعكاسات ممارسة إدارة األرباح. 

 نموذج فز
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107 
ي القيمة السوقية لألسهم العادية ــــ دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية الخاصة              

 
 والطويــهر  جراح             تأثير ممارسات إدارة األرباح ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المصادر 

 أوال: المصادر العربية  

ها عىل أحمد, عماد محمد, دور المحاسبة عن القيمة   ي تعزيز المحتوى اإلخباري للقوائم المالية وتأثي 
العادلة فز

ي سوق األسهم السعودي, مجلة الفكر    –األسعار والعوائد السوقية لألسهم  
كات المقيدة فز دراسة اختبارية عىل الرسر

, المجلد  ي  . 2019, جامعة الطائف, المملكة العربية السعودية, 2, العدد 23المحاستر

, هيل ع ي , الجامعة الهاشمية, عمان, األردن, الجنائر , التمويل الدوىلي والعالقات النقدية الدولية, دار وائل للنرسر جىمي
2014. 

ي التقنيات 
ي القيمة السوقية للمصارف العراقية الخاصة, رسالة ماجستي  فز

حمد, عذراء خليفة, تأثي  الهيكل الماىلي فز
 . 2018اإلدارية, الجامعة التقنية الوسط, المالية والمحاسبية, الكلية التقنية 

ي القيمة السوقية, مجلة تكريت للعلوم 
ي, بسام وبتال, أحمد, تحليل األسهم العادية وأثرها فز حمودي, مروان وصير

 . 2020, جامعة تكريت, 49, العدد 16المجلد اإلدارية واالقتصادية, 
القيمة   عىل  وأثرها  المال  رأس  سوق  لطرش, كفاءة  ة,  العلوم سمي  ي 

فز دكتوراه  أطروحة  للسهم,  السوقية 
, جامعة منتوري, الجزائر,   . 2010اإلقتصادية, كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التيسي 

ه عىل القيمة  ي وتأثي 
 جاسم وفارس, عىلي أحمد, اإلستثمار المرصفز

ز , حيدر عبد هللا ومحمد, عبد الحسي  ي
السويفز

, 64, العدد 16اإلدارية, المجلد  السوقية للبنك, المجلة العراقية للعلوم ي
 . 2020, البنك المركزي العراف 

والتطبيقات,  النظرية  اإلستثمار  قرارات  تقييم  جواد,  حيدر  وكاظم,  حسن كريم  وحمزة,  شبيب  مايح  الشمري, 
ف,  اس للطباعة, النجف األرسر  . 2017مؤسسة النير

ي  
ي تحديد السعر السوف 

ي سوق األوراق المالية المرصي,  الشوري, أحمد سامح, العوامل المؤثرة فز
للسهم العادي فز

, جامعة قناة السويس, جمهورية مرص العربية, 3, العدد  8المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية, المجلد  
2017. 

األسهم   قيمة  عىل  وأثره  التجارية  المصارف  ي 
فز النوغي  اإلفصاح  قيس,  سعد  العزيز,  عبد  وحسن,  الحميد  عبد 

 . 2019, جامعة تكريت, 48, العدد 15المجلد مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية, السوقية, 

, مجلة تكريت  كة السوقية وأدائها الماىلي
عبد هللا, بسام أحمد, استخدام كلفة رأس المال مدخال لتفسي  قيمة الرسر

 . 2020, جامعة تكريت, 51, العدد 16المجلد للعلوم اإلدارية واالقتصادية, 

ي القيمة السوقية للمصارف, المجلة العراقية الع
ز مخاطر السوق والربحية وأثرها فز , صباح حسن, العالقة بي  كيىلي

 . 2021, كلية اإلمام الكاظم )ع( للعلوم اإلسالمية الجامعة, 68, العدد 19للعلوم اإلقتصادية, المجلد  

ي المصارف الخاصة وأثرها عىل الق
, عباس فاضل, إدارة األرباح فز ي عىل المصارف  عىلي

يمة السوقية, بحث تطبيف 
ي سوق العراق لألوراق المالية, مجلة المثتز للعلوم اإلدارية واإلقتصادية, المجلد  

,  2, العدد  9الخاصة المدرجة فز
 ,  .  2019كلية اإلدارة واإلقتصاد, جامعة المثتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع  
ُ
للوظائف   عام لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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