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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 : مستخلص الدراسة

ي 
ي المصارف العراتية , نمرا لالهمية الفائقة الت 

ز فز ات الهيك  واالداء الماليي  تهدف هذه الدراسة اىل تحلي  مؤرسر
ي تموي  التنمية االتتصادية . حيث تم اجراء التحلي  الماىلي عىل البيانات المالية 

تضطلع بها المصارف التجارية فز
ي سوق العراق لالوراق 15ة من )السنوية المدتقة الخاصة بعينة الدراسة والمكون

( مرصفا تجاريا ياصا مدرجا فز
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ي يحص  عليها المرصف من المصارف التجارية االيرى باالضافة اىل 

ة االج  الت  المصارف   والقروض تصي 
برأس المال واالحتياطيات  القروض طويلة االج  )بنسلة محدودة جدا( . ومصادر تموي  ممتلكة متمثلة

ي المصارف العراتية محدودة مقارنة 
والمخصصات واالربا  المحتجزة . وكذلك استنتجت الدراسة ان الودائع فز
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ي العالىمي   حيث ان بعض المصارف يعتمدون عىل رؤوس اموالهم فز
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من المصارف العراتية فز
ي التموي  بنسلة تفوق بكثي  نسلة اعتمادها عىل رأس مالها مجموعة من المصارف 

تعتمد عىل ودائعها فز
ي . واشارت الدراسة اىل انخفاض نسلة الربحية الناتجة 

ي العراف 
واالحتياطيات وهذا مؤرسر جيد للقطاع المرصفز

ي تحقيق من استثمار اال 
ان من يالل االربا  كموال الخارجية والدايلية مقارنة بنسلة السيولة   واالعتماد االكير فز

 نافذة بيع العملة )مزاد العملة( . 
 

اض  الهيك  الماىلي  الكلمات المفتاحية :  االداء   رأس المال   االحتياطيات   االربا  المحتجزة   الودائع   االتي 
 السيولة .    الربحية   الماىلي 
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Abstract: 

This study aims at analyzing indicators of the structure and financial performance in Iraqi banks 

because of the great importance that commercial banks play in financing economic development. 

The financial analysis was carried out on the annual audited financial statements of the study sample 

consisting of (15) private commercial banks listed on the Iraq Stock Exchange for the period from 

2014-2019 using the analysis ratios represented by the percentage of financing by ownership, 

financing by debt, the ratio of deposits to total liabilities, the ratio of the balance Cash, and return on 

assets ratio. The study found that the financial structure in Iraqi banks consists of borrowed financing 

sources represented by the amounts deposited with banks, short-term loans obtained by the bank from 

other commercial banks, in addition to long-term loans (at a very limited rate), and proprietary sources 

of financing represented by capital, reserves, provisions and retained earnings. The study concluded 

that deposits in Iraqi banks are limited compared to the global banking sector, as some banks depend 

on their capital for financing in a way that exceeds their dependence on deposits due to the crowding 

of a large number of Iraqi banks in a limited market. However, there is a group of banks that depend 

on their deposits for financing at a rate that far exceeds their dependence on their capital and reserves; 

this is considered a good indicator for the Iraqi banking sector. The study indicated a decrease in the 

rate of profitability resulting from investing external and internal funds compared to the ratio of 

liquidity, and the greatest reliance in achieving profits was through the currency sale window 

(currency auction). 

Keywords: Financial structure, Capital, Reserves, Retained earnings, Deposits, Borrowings, Financial 

performance, Profitability, Liquidity. 
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 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : منهجية الدراسة
 : مقدمة الدراسة

تعتير المصارف التجارية من اهم المؤسسات المالية   حيث يرتكز عليها النمام الماىلي الي بلد نمرا للدور الذي 
ي تحقيق التنمية المالية واالتتصادية

ز
وتحريك عجلة النمو اىل االمام . حيث تعد المصارف الوعاء الذي  تمثلم ف

ي عدة مجاالت
ز
. وحت  تتمكن المصارف   تتجمع فيم االموال الفائضة ليعاد توجيهها اىل اصحاب الحاجة ف

ي السوق المرصفية يجب ان يتوافر لديها موارد 
ز
التجارية من ممارسة نشاطها بفاعلية وتضمن بقائها واستمرارها ف
ي اتخاذها ياصة عىل مستو  مالية كافية ومتنوعة . فقرار التموي  يعتير من القرارات المالية

ز
ى الهامة واالصعب ف

حيث يقوم بأرساء جملة من القرارات المالية لغرض المفاضلة  المصارف التجارية , بوصف المرصف مركزا للقرار
كيب الماىلي بهدف توجيم مختلف الموارد الم الية اىل استخدامات ذات عوائد مالية  بينها و يعم 

نوع من الي 
بصدد رسم سياستم المالية عىل مختلف القطاعات االتتصادية   سواء كانت تطاعات  فيكون المرصف هنا 

 حديثة او تائمة تحتاج اىل تموي  مناسب بهدف النمو . 

 : اهمية الدراسة
ي المصارف العراتية    -1

ز فز ات االداء الماليي  تتناول هذه الدراسة تضية مهمة   وهي تحلي  تركيلة الهيك  ومؤرسر
ي يتوجب عىل االدارة العامة التفكي  وبالتاىلي ف

 ي تتطرق اىل تحلي  ترار التموي  والذي يعتير من اهم القرارات الت 
 بها بشك  مستمر بهدف تحقيق النجا  والتوسع . 

ي البيئة العراتية ) المصارف التجارية الخاصة  -2
تحاول الدراسة ان تقدم ادلة مستمدة من واتع التطبيق فز

ي سوق ا
 لعراق لالوراق المالية ( . المدرجة فز

ي يمكن االعتماد عليم مستقلال اٍلعداد دراسات  -3
ي تزويد الجهات ذات العالتة بأطار نمري وتطبيق 

المساهمة فز
ي المصارف التجارية . 

ز فز  حول الهيك  واالداء الماليي 

 اهداف الدراسة : 
ي المصارف التجارية الخاصة  -1

 عينة الدراسة . الوتوف عىل واتع االداء الماىلي فز
ي سوق العراق لالوراق المالية .  -2

ي المصارف التجارية المدرجة فز
 معرفة تركيلة الهيك  الماىلي فز

ي  -3
معرفة مدى تدرة المصارف العراتية عىل جذب الودائع وكسب ثقة الزبائن مقارنة مع القطاع المرصفز

 .  العالىمي
ز السيولة والربحية .  -4 ي تحقيق التوازن بي 

 معرفة مدى تدرة المصارف العراتية فز

 أدوات الدراسة : 
ي سوق العراق لالوراق  15اعتمدت الدراسة اسلوب التحلي  الماىلي حيث تم ايتيار 

مرصفا تجاريا ياصا مدرجا فز
ات ات الدراسة طلقا لمؤرسر ي هذا المجال المالية وسيتم اجراء التحلي  الماىلي لمتغي 

ز فز من  الهيك  واالداء الماليي 
حيث نسلة التموي  بالديون والتموي  بحقوق الملكية ونسلة اجماىلي الودائع اىل اجماىلي المطلوبات وكذلك 

ي : 
ي المصارف عينة الدراسة  وهي كاآلئ 

 تحلي  نسلة الرصيد النقدي والعائد عىل الموجودات فز

ي تموي  تقيس  نسبة التمويل بالملكية :  -1
هذه النسلة درجة اعتماد المرصف عىل رأس المال الممتلك فز

ي تياس مدى كفاية رأس المال 
ي يعتمد عليها للبنك المركزي فز

موجوداتم   حيث تعتير من اهم المقاييس الت 
ز وهو مايهدف البنك المركزي لتحقيقم    ي تحقيق حماية افض  للمودعي 

الخاص بالمصارف . وان ٍارتفاعها يعتز
ز )المالك( كونم يؤدي اىل انخفاض العائد عىل رأس المال لك ن هذا االرتفاع يتعارض مع مصال  المساهمي 
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ها . ويتم حسابها  ي تد يتحملها المالك من حيث اتخاذ القرارات وغي 
ار االيرى الت  الممتلك باالضافة اىل االضز

 :  ((Baraja&Yosa,2017 وفق المعادلة التالية

 =
رأس المال الممتلك

اجماىلي  الموجودات
  *100% 

تشي  هذه النسلة اىل مستوى الودائع نسبة اجمالي الودائع والحسابات الجارية ال اجمالي المطلوبات :  -2
ي تدرة المرصف العالية عىل جذب الودائع وكسب ثقة الزبائن   كونها 

مقارنة بالمطلوبات االيرى . فأرتفاعها يعتز
 :   (KORANTENG,2012)تموي  المرصف . ويتم حسابها وفق المعادلة التاليةتعتير المصدر الرئيسي لموارد 

 =
نسلة اجماىلي  الودائع و الحسابات الجارية

اجماىلي  المطلويات
  *100% 

تشي  هذه النسلة اىل مدى اعتماد المرصف عىل اموال الغي   نسبة اجمالي الديون ال اجمالي الموجودات :  -3
ي من المحتم  ان يتعرض لها مالك 

ي زيادة درجة المخاطر الت 
ي تموي  موجوداتم   وبالتاىلي فأن ارتفاعها يعتز

فز
ة او طويلة  المرصف وكذلك الجهات المقرضة . ويقصد بأجماىلي الديون كافة انواع الديون سواء كانت ديون تصي 

 :   (Jadah et all , 2020)ج  . ويتم حسابها وفق المعادلة التاليةاال 

 =
اجماىلي  الديون

اجماىلي  الموجودات
  *100% 

ي البنك )السيولة( :  نسبة الرصيد النقدي -4
ي الصندوق والنقد فز

تشي  نسلة الرصيد النقدي اىل مقدار النقد فز
بالمسكوكات الذهبية والعمالت االجنبية ومدى تدرتها عىل المركزي باالضافة اىل االرصدة االيرى المتمثلة 

ي المرصف 
ي مواعيدها . وان ارتفاع نسلة الرصيد النقدي فز

امات المرصف المالية والواجلة السداد فز ز الوفاء بألي 
ي مواعيدها المتفق عليها   لكن هذا االرتفاع تد ينعكس سللا عىل ا

اماتم فز ز ي ارتفاع تدرتم عىل تسديد الي 
راد يتعتز

ي استثمارات من الممكن ان تدربعوائد مالية عىل المرصف . ويتم 
المرصف نتيجة عدم توظيف هذه االموال فز

 :   (2015)صونيا ، حسابها وفق المعادلة اآلتية

 =
ي  الصندوق+أرصدة سائلة ايرى

النقد لدى البنك المركزي+النقد فز

ي  حكمها
 الودائع وما فز

  ×100%  

ي حكمها جمي ع المطلوبات بأستثناء رأس المال الممتلك . 
 ويقصد بالودائع ومافز

 
ز رب    عمليات المرصف  نسبة العائد عل الموجودات :  -5 ي تياس الربحية اىل العالتة بي 

تستند هذه النسلة فز
ي تحقيق اال

ي تحقيق هذا الرب      اي تقيس مدى كفاءة ادارة المرصف فز
ي ساهمت فز

نتيجة  ربا وموجوداتم الت 
ات السابقة باالضافة  ي نشاطم االساسي . وكذلك تستخدم خأجراء المقارنات مع عوائد الفي 

استخدام موجوداتم فز
اىل مقارنة المرصف مع المصارف االيرى لغرض معرفة حجم االربا  الناتجة عن استثمار اصولها . وارتفاعها 

ي كفاءة السياسة التشغيلية واالستثمارية المست
خدمة من تل  االدارة . ويتم حسابها وفق المعادلة يعتز

 :  (Heikal et all , 2014)التالية

 =
ي  رب    العمليات

صافز

  اجماىلي  الموجودات
  ×100% 
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الدراسات السابقة 
 الدراسات العربية 

 : فتحي & عبد القادر  2015دراسة 
 )دراسة تحليلة ألثر الهيكل التمويلي عل االداء المالي للمؤسسة االقتصادية( 

ي االداء الماىلي 
ز
ي تتلعها المؤسسات االتتصادية ف

تهدف هذه الدراسة اىل معرفة مدى تاثي  السياسة التمويلية الت 
ات والنسب المالية   والمردودية المقدمة  من المؤسسة   حيث تم لها   من يالل انعكاسها عىل مختلف المؤرسر

ات  انيات لثالث سنوات تحليال عموديا من يالل مؤرسر ز ايتيار  مجمع صيدال كنموذج   وتم تحلي  ثالث مي 
انيات الثالث عن طريق  ز ز المي  التوازن الماىلي ومختلف النسب المالية   وتحليال افقيا من يالل المقارنة بي 

ي القيم . وتوصلت الدراسة 
ز
ات ف ي التموي  عىل حساب نسب التغي 

ز
اىل نتائج مفادها ان المؤسسة تعتمد ف

ي تجنب الديون وللحفاظ عىل توة مركزها 
ز
مصادرها الذاتية اكير من اعتمادها عىل المصادر الخارجية رغلة منها ف

 الماىلي . 
 الدراسات االجنبية 

  Justin Yifu Lin   :  2009دراسة 
(Toward a Theory of Optimal Financial Structure)  

ي بلد ما   حيث يتنوع الهيك  الماىلي بتنوع الللدان ويعطي 
سلطت هذه الدراسة الضوء عىل بنية النمام الماىلي فز

ي 
ي الهيك  الماىلي ومدى صلتم بالتنمية االتتصادية دالالت للسياسة العامة للعديد من الللدان الت 

فهم التلاين فز
ي تسغ اىل تقوية انممتها المالية . ولقد 

اء التموي  االهمية النسبية للمصارف واالسواق المالية فز ناتش يير
ا من اللحث لتحلي  الجوانب االيجابية ذات  النمام الماىلي لعقود من الزمن   كما ناتشت هذه الدراسة جزءا كبي 

ي تمر بها التنمية االتتص
دية لدولة ما االصلة للعديد من المؤسسات المرصفية   وبالتاىلي فقد تناولت المراح  الت 

ز بسبب  ز الماليي  وتؤكد الدراسة ان لك  مرحلة هيكال ماليا امث  وكذلك هيكال صناعيا وعدم تطابق الهيكلي 
ي الللدان.   

 االزمات االتتصادية فز
 Coleman & Robb : 2009 دراسة

( A Comparison of New Firm Financing by Gender: Evidence from the Kauffman Firm 
Survey Data) 

كات   حيث استخدمت مجموعة بيانات  اتيجيات التموي  االولية للرسر سلطت هذه الدراسة الضوء عىل اسي 
كات القائمة عىل التكنلوجيا  4000الكير من  ي الواليات المتحدة االمريكية   وكشفت النتائج ان الرسر

كة فز رسر
ي التعتمد 

كات الت  كات الجديدة تمهر انماط تموي  مختلفة عن الرسر عىل التكنلوجيا   ووضحت حاجة الرسر
 المهمة اىل اصدار االسهم عىل وجم الخصوص وذلك من اج  تحقيق التنمية . 

  RINKU:  2017دراسة 
) A STUDY BASED ON THE VARIOUS COMPONENTS ( 

كات المرصفية حيث تم جمع البيانات  تم استخدم و لقد تامت هذه الدراسة بتحلي  تركيلة هيك  رأس المال للرسر
ات المستقلة عىل العينة المتكونة من ) -2006( مصارف للمدة من 10اسلوب االحصائيات الوصفية للمتغي 

ي المصارف يجب ان يتكون من )رأس المال واالحتياطيات والفائض  2015
  وتشي  النتائج اىل ان الهيك  الماىلي فز

 .  والودائع واجماىلي 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لسابقة . التعليق عل الدراسات ا
ايتلفت الدراسة الحالية من حيث الزمان والمكان مقارنة مع الدراسات السابقة حيث تم ايتيار عينة من 

ي سوق العراق لالوراق المالية لل
ز
ة من المصارف المدرجة ف  .  2019اىل  2009في 

ي المصارف التجارية .  RINKUتتشابم الدراسة مع دراسة 
ز
 من حيث تركيلة الهيك  الماىلي ف

ي : المفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراسة : 
ن
 المحور الثان

 Financial Structureاوال : الهيكل المالي 
ي تموي  االستثمارات ) االصول ( من ك   المزي    ج الماىلي شك  مفهوم الهيك  الماىلي بشك  عام ذلك 

ز
المستخدم ف

ض   او هو االسلوب الذي يتم عن طريقم تموي  اصول المؤسسة فهو  من التموي  الممتلك والتموي  المقي 
ي تم تحديدها من تل  ادارة المرصف لتموي  استثماراتم   ويتكون من مجموعة 

توليفة مصادر التموي  الت 
ي تشك  جانب

ي تائمة المركز الماىلي اي سواء كان مصدرها اموال ذاتية او دينا يارجيا   العناض الت 
ز
امات ف ز  االلي 

(Chen et all,2021) ي
ز
. وتد انتج  ايتالف طبيعة نشاط المصارف التجارية عن المؤسسات االيرى ايتالفا ف

كس ك  رافعة مالية عالية عتركيلة الهيك  الماىلي بينهم   فالمصارف التجارية وجدت اساسا لتكون منشآت ذات 
ز من التنميم وذلك لضمان تدر  المنشآت غي  المالية   ف ي تحتاج اىل تطبيق تواعد محددة واتلاع مستوى معي 
ة كانت او متوسطة االج  )كون ان المرصف يتجنب التعام   ي وتت الحاجة اليها تصي 

ز فز من السيولة للمقرضي 
ي توصف بأنها عالية السيولة وياصة بالقروض طويلة االج ( فهو يعم  عىل زيا

دة ايداعات الغي  لديم , والت 
ي القروض وهذا االستثمار يوصف باالت  سيولة. وبالتاىلي فأن تركيلة 

الودائع تحت الطلب   لغرض استثمارها فز
ي يجب ان تكون فيها النسلة االت  لرأس المال المملوك والنسلة االعىل 

الهيك  الماىلي المرصفز
ي المصارف التجارية البنود التالية :  (Hill,2009)(Fabzzi,2009)للودائع

 . ويضم الهيك  الماىلي فز

 :  Internal Sources المصادر الداخلية -1

ي المرصف ويمث  يطة   : Equity Rightsحقوق الملكية  -1.1
يشك  رأس المال الممتلك جزء من السيولة فز

ي السوق من يالل حمايتم من اي مشال  الدفاع فيم   كونم يعم  عىل تعزيز سمعة المرص 
ف ومكانتم المالية فز

 مالية تد 
ض ادارتم وتؤدي اىل انخفاض تيمة اي بند من بنود موجوداتم ويضم هيك  .   (Fauziah et all , 2020)تعي 

 رأس المال الممتلك البنود التاىلي : 
: يتمث  رأس  Contributed Capital (Common Stocks)رأس الما  المدفوع )االسهم العادية(  -1.1.1

ي 
وع )المؤسسون والمساهمون( فز ي يحص  عليها المرصف من اصحاب المرسر

المال المدفوع بالملالغ المالية الت 
بداية انشائم . ويعتير النواة االوىل لموارد المرصف المستخدمة لتغطية نفقات التأسيس وكذلك لتموي  نشاطم 

ل الثابتة وتسيي  اعمالم من حيث عمليات االتراض واالستثمار  اذ اليتوتع ان المتمث  بتكوين مايلزمم من االصو 
 .  (Khaleel et all,2019)يحص  المرصف عىل مصادر ت موي  وياصة الوائع عند االعالن ع ن تأسيسم 

ي واالحتياطيات الخاصة باالضافة اىل االحتيا : Reserves االحتياطيات -2.1.1
يات طوتمم االحتياطي القانوئز

 . (Comporek, 2018)الرأسمالية 

ي السنوات  : Retained Earningsاالربا  المحتجزة  -3.1.1
ي حققها المرصف فز

تتمث  باالربا  الصافية الت 
ز  ي تم احتجازها ولم توزع عىل المساهمي 

قرار من او االكتفاء بتوزي    ع جزء منها ب موافقتهم(عىل  )بناءا الماضية والت 
ي تد امجلس ادارة المرصف   وتم اضافتها اىل الموارد الدائنة فيم لغرض مواجهة المقتضيات االضافية لالمان و 
لت 
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ورة لها وفقا لطبيعة نشاطم  . وتمث  االربا  المحتجزة   (Ball et all, 2018) واعمالمترى ادارة المرصف ضز

ي مجاالت التوظيف المختلفة كتنمية توة المرصف 
ز
ستخدم ف

ُ
ي المرصف حيث ت

ز
ي ف
مصدرا رئيسيا للتموي  الذائ 

 . (Alves,2018)االيرادية لتوسيع مجال انشطتم

ي : :  External Sources لخارجيةالمصادر ا -2
 
ة وطويلة االجل وهي كاآلن   تضم مصادر تمويل خارجية قصي 

ة االجل -1.2  : Short – Term Financial Sources مصادر التمويل قصي 

يان الحيوي  : Deposits الودائع -1.1.2 ي المصارف   ف ي الرسر
ز
تعتير الودائع اهم مصدر من مصادر التموي  ف

ي عمليات االتراض اساسا )لغرض تحقيق اربا  من يالل 
ز
الذي يمد المرصف باالموال   حيث يعتمد عليها ف

ي يفرضها عىل القروض( وعمليات التنمية للموارد المالية 
 . (Unvan&Yakubu, 2020)معدالت الفائدة الت 

ي التموي  لالسلاب التالية
ز
 :  وتكمن اولوية اعتماد المصارف عىل الودائع ف

تعتير الودائع مصدر تموي  منخفض الكلفة مقارنة بتكلفة القروض   فتكلفة الودائع تتمث  بمعدل الفائدة  -ا
ز  ئدة . بينما تكلفة القروض تتمث  بالفا (Yakubu&Abokor,2020)الرصي      الذي يدفعم المرصف للمودعي 

ز عادة ما يتحملون مخاطر  ي يدفعها المرصف عىل ديونم الجديدة وهي تفوق بكثي  فائدة الودائع الن المقرضي 
الت 
 .  ( Baule , 2018)اكير 
رأس المال واالحتياطيات التعتير مصادر تموي  يصلة بالنسلة للمصارف التجارية   وال يمكن االعتماد عليها  -ب

ي تطوير طاتتم 
وامكانياتم التمويلية واالستثمارية   فأصدار اسهم جديد تد ال يكون مرغوبا من بشك  اساسي فز

 ومطالبتهم بتوزي    ع االربا  وبالتاىلي انخفاض نسلة 
ز ار زيادة عدد المالكي  ز القداىم نتيجة اضز تل  المساهمي 

ر الذي سوف يلحق بمواتعهم  ي االربا  المحتجزة باالضافة اىل الرصز
العوائد نتيجة تدئز

. وهناك بعض المصارف ال تحلذ احتجاز االربا  كون ان (Sivalingam&Kengatharan, 2018)يتيةالتصو 

ا عىل نجا  المرصف وبالتاىلي فأن الودائع افض  مصدر للتموي  المرصف
 توزي    ع االربا  يعتير مؤرسر

(Yemi&Seriki,2018)  . 
اض من البنك المركزي -2.1.2 يلجأ المرصف التجاري اضطرارا  :Borrowing from Central Bank االقي 

ي 
اض من المرصف بشك  ال يستطيع مواجهتها او فز ي حال زيادة طللات االتي 

اض من البنك المركزي فز اىل االتي 
ي مواجهة طللات السحب عىل الودائع 

حال انخفاض مستوى السيولة النقدية اىل الحد الذي يهدد تدرتم فز
 حمايتم من االفالس مقاب  ضمانات القروض لغرضالماىلي من يالل هذه وبالتاىلي فالبنك المركزي يدعم مركزه 

 .  (Yakhshibaev,2011اوالتجارية )متمثلة باالوراق المالية 

اض من المصارف التجارية  -3.1.2 يعتير هذا المصدر احد  : Borrowing from Commercial Banksاالقي 
ي تلجأ اليها المصارف الت

ي السيولة او عندما تكون اهم مصادر التموي  الت 
جارية عند مواجهة حاالت عجز فز

بحاجة اىل اموال لغرض توظيفها   وتتمث  بشهادات االيداع وفائض االحتياطي االلزاىمي اضافة اىل اتفاتيات اعادة 
اء  .  (Gregoric,2014) الرسر

 :  Long – Term Financial Sources مصادر التمويل طويلة االجل -2.2
اض من سوق رأس الما  -1.2.2 اض من سوق رأس :  Borrowing from Capital Market االقي  االتي 

ز يتمث  االول بقيام المرصف التجاري بأصدار سندات لغرض الحصول عىل دي  ثابت لتموي   المال يأيذ شكلي 
ي فيتمث  بالقروض ال

ي تتجاوز مانشطتم االستثمارية بشك  كفوء وكلف تموي  منخفضة . اما الشك  الثائز
ة الت  لارسر

ها  ز او غي  ز عام   ويحص  عليها من البنك المركزي او مؤسسات التأمي  آجالها السنة الواحدة وتد تص  اىل ثالثي 
ي االصول الثابتة . وهذا النوع من القروض يكون 

ي السوق لغرض استثمارها فز
من المصارف التجارية المدرجة 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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة ذات المركز ا لماىلي القوي ويدفع المرصف فائدة عىل هذه االموال حسب آج ال متا  فقط للمصارف الكبي 
 .  (Elhadi&Ahmed,2017) استحقاتها 

 Performance  Financialثانيا : االداء المالي 
ي تؤكد  

ي المرصف من يالل عمليات التقييم الت 
ز
ي ف
ي تعكس الوضع الماىلي الحقيق 

يعتير االداء الماىلي المرآة الت 
ز تحقي ق   ز درجة مناسلة من السيولة وبي  ي استخدامها للموارد المالية المتاحة لغرض التوفيق بي 

ز
كفاءة االدارة ف

ي الوتت نفسم وبدرجة مقبولة من المخاطر به
ز
ي السوق الماىلي  رب    مقبول ف

ز
دف تعميم تيمة المرصف ف

(Mukumbi et all,2020)  .  : ي
 وتكمن اهمية السيولة والربحية ومواجهة المخاطر بالنسلة للمرصف باآلئ 

ي المرصف من ارصدة نقدية سائلة او  :  Liquidityالسيولة  -ا
ز
تعرف السيولة المرصفية بأنها ماٌيحتفظ بم ف

امات او مرصوفات التشغي    اي تدرة المرصف عىل التسديد اصول تابلة للتحوي  ب رسعة  ز اىل نقود لسداد االلي 
ي حاجة المرصف الدائمة لها لغرض االستجابة 

ز
اماتم وطللات من  االئتمان . وتكمن اهميتها ف ز نقدا ولجميع الي 

ز  ضي 
ز او مقي  ند السيما ع  و  لطللات سحب االموال من تل  االطراف المتعاملة مع المرصف س واء كانوا مودعي 

فتدفقات االرصدة النقدية من واىل المرصف تكون ضخمة مقارنة   .مقارنة المرصف مع المؤسسات االيرى
برأس مالم . وامكانية التنبؤ بحجم وتوتيت انسياب االموال النقدية من المرصف صعلة جدا   مع العلم ان الجزء 

 .  (Tran , 2020)االكير من موارده يكون عرضة لهذا االنسياب
ي ساهمت :  Profitabilityالربحية  -ب

ي يحققها المرصف واالستثمارات الت 
ز االربا  الت  تعرف بأنها العالتة بي 

ي كونها الهدف االساسي للمرصف ف ي المطلب الرئيسي لك  من 
ي تحقي ق هذه االربا    وتكمن اهميتها فز

فز
ي 
ز باالضافة اىل االدارة والجهات الرتابية   كونها الغاية الت  ز والمقرضي  ز والمودعي  ليها يتطلع ا المس اهمي 

ز للمرصف   اما بالنسلة  ز المقرضي  ز والدائني  ز لغرض تعميم ثرواتهم   و مصدر الثقة لك  من المودعي  المساهمي 
ي استغالل الموارد المتاحة   وكذلك هي موضع 

ا مهما لقياس كفائتها فز الدارة المرصف فتعتير الربحية مؤرسر
 , Tan et all)لمرصف وتدرتم عىل اللقاء واالستمرار اهتمام الجهات الرتابية فتحقيقها يدل عىل نجا  ا

2020) . 

تعتير المصارف التجارية وفقا لطبيعة نشاطها من اكير المؤسسات المعرضة اىل المخاطر  : :  Risksالمخاطر  -ج
كونها تمارس نشاط المتاجرة بالمال حيث تقل  الودائع وتمن  االئتمان   لذلك نجد ان المخاطر مفهوم مالزم 
ي ظ  التطورات المالي ة 

ت طبيعتها فز للعمليات المرصفية ولصيق بها . وتنوعت هذه المخاطر وتعاظمت وتغي 
ي تحكم نشاط هذه 

ي اصلحت فيها السمة االساسية الت 
ي   للدرجة الت 

باالضافة اىل مستجدات العم  المرصفز
ي التكيف مع هذه المخاطر ول

هي مدى تدرتها فز
ي عالمنا  الحاضز

 يس تجنبها . وان  اهتمام المصارفالمصارف فز
كز عىل المخاطر   كونها تستطيع تحقيق التفوق عىل منافسيها من  الكبي  الينصب عىل توفي  االموال بقدر مايي 
عن طريق المخاطر . ويمكن تحديد مفهوم المخاطر المرصفية بأنها احتمالية تعرض  يالل تحقيق عائد اكير

وتعة وغ ي  مخطط لها   فضال عن تقلب العائد المتوتع عىل استثمار المرصف اىل يسائر مالية غ ي  مت
ز   .  (Cheng & Qu , 2020)معي 
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ي
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ن باالعتماد عل   التقارير السنوية للمصارف التجاريةالمصدر : من اعداد الباحثي 

ة  ي للمصارف التجارية عينة الدراسة للفي 
تعكس لنا معطيات الجدول اعاله صورة عن تطور رأس المال المرصفز

ة من الدراسة  2019 – 2009من  ي هذه النسلة يالل الست اعوام االيي 
  حيث يالحظ ان هناك نمو ملحوظ فز

ي والذي ينص عىل رفع وذلك لقيام المصارف برفع مللغ رأ
س مالها المدفوع امتثاال الوامر البنك المركزي العراف 

. فقد الحمنا  ان هنالك اتجاه  2014مليار دينار ابتداءا من عام  250رؤوس اموال المصارف بمللغ ال يق  عن 

ي هذه النسلة نحو االرتفاع ٍلتص  حدود 
ة الدراسة  2017عام  %56عام فز وهو اتىص معدل زيادة ٌسج  يالل في 

ا غي  جيد فالمرصف ال يتعام   ي التموي  ويعتير مؤرسر
  وهذا ما يؤكد زيادة اعتماد المصارف عىل اموالها الذاتية فز

ز لذا فهو ال يحتاج اىل االموال الخاصة بنفس الدرجة ي ا بشك  رئيسي بأموالم الخاصة   وانما بأموال المودعي 
لت 

وع التجاري او الصناغي   بينما ايذت هذه النسلة نحو االنخفاض لالعوام 
وذلك  2019و  2018يحتاجها المرسر
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المصارف . 
ز
ي ادت اىل زيادة ملالغ االموال المودعة ف

ي الللد والت 
ز
تد  و الستقرار االوضاع االمنية واالتتصادية ف

ز     اال ان مالوحظ عىل هذه  %73 المصارف وتدرها سج  مرصف عير العراق اعىل نسلة ملكية بالمتوسط بي 
ة الدراسة   وحت  تل  اصدار ترار البنك المركزي وذلك بسبب تراجع  ايدة طول في  ز النسلة انها كانت بمعدالت مي 

ي الحصول عىل مصادر تموي  يارجية   حيث انتقلت النسلة من 
ز
 2019عام  %77اىل  2009عام  %61تدرتم ف

 عىل   ليسج  المرصف ا
ي عام 

ز
وهذا يعود اىل زيادة ملالغ االحتياطيات لتسج  بعد ذلك انخفاضا  %90تدرت ب  2013نسلة ملكية ف

نتيجة انخفاض االحتياطيات لديم والذي ادى اىل انخفاض هذه النسلة. اما  ادئز نسلة  2015عام  %55تدر ب 
عام  %م من ان هذه النسلة حققت   وعىل الرغ %19ملكية بالمتوسط فقد سجلها مرصف بغداد واللالغة 

 وحد اتىص 2010
ز حد ادئز تدره  ة جدا حيث تراوحت بي  ة الدراسة اال ان هذه الزيادة كانت بمعدالت صغي 

تزايد مستمر يالل في 
ي تموي  موجوداتم عىل  2019و  2018و  2017و  2016يالل االعوام  %24تدر ب  12

ز
  فالمرصف يعتمد ف

موارد التموي  الخارجية بقدر يفوق بكثي  اعتماده عىل رأس المال . واالشكال البيانية التالية توض  لنا جليا حجم 
ي ك  مرصف باالضافة اىل تطور النسلة يالل المدة من 

حها  2019 – 2009هذه النسلة بالمتوسط فز  : وكما تم رسر
 

( نسلة التموي  بالملكية بمتوسط 2( نسلة التموي  بالملكية بالمتوسط                   الشك  رتم )1الشك  رتم )
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ن باالعتماد عل التقارير السنوية للمصارف التجارية  المصدر : من اعداد الباحثي 
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 والحسابات الجارية ال اجمالي الموجودات : نسبة اجمالي الودائع  -2

 اجمالي الودائع والحسابات الجارية ال اجمالي الموجودات( نسبة 1رقم ) الجدو 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن باالعتماد عل التقارير السنوية للمصارف التجاريةالمصدر   : من اعداد الباحثي 

بحساب نسلة اجماىلي الودائع والحسابات الجارية اىل اجماىلي المطلوبات ولكافة المصارف التجارية عينة الدراسة 
والغلب  2014  الحمنا ان هناك تراجع ملحوظ لهذه النسلة ابتداءا من عام  2019 – 2009يالل المدة من 

ي اللل
ي ادت اىل زيادة عمليات سحب المصارف بسبب ظروف الحرب عىل االرهاب واالوضاع االمنية فز

د والت 
ة من  ز . فأنم يالل الفي  ي   2014 – 2009الودائع من تل  المودعي 

كانت الجهود متجهة نحو تحقيق النمو فز
ٍلتعاود االرتفاع  2017 – 2014حجم الودائع   بينما يالحظ ان هناك اتجاه عام نحو االنخفاض ابتداءا من عام 

ة من الدرا ي االعوام االيي 
ي الللد . فز

بغداد  مرصفسج   وتد سة نتيجة استقرار االوضاع االمنية واالتتصادية فز
ي المتوسط 

  اال ان مالوحظ عىل هذه الزيادة انها كانت بمعدالت  %72.7اعىل نسلة من الودائع بلغت فز
 متناتصة اىل متذبذبة   حيث 

مليون دينار    44العمالء بمقدار  بسبب انخفاض ودائع 2016عام  %39.3اىل  2009عام  %82.4انتقلت من 
كون ان المرصف استطاع ان يكسب ثقة الزبائن     2019عام  %72.4لتسج  بعد ذلك ارتفاعا ملحوظا واللالغ 

ي مر بها الللد لم يكن لها تأثي  كبي  
ز اىل التعام  معم   ويالحظ ان المروف االمنية الت  فضال عن ميول المودعي 

ز المصارف واللالغة  عىل ملالغ الودائع فيم .   نسلة ملكية بالمتوسط بي 
وتد سج   مرصف عير العراق ادئز

ي عام  20.1%
اجع ال سيما فز  %29.7لتسج  بعد ذلك ارتفاعا بمقدار  2013و  2012واستمرت هذه النسلة بالي 
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي مرصف عير العر  2019لكن رسعان ماانخفضت ولغاية عام  2016عام 
ز
اق وتد يعزى انخفاض حجم الودائع ف

واالشكال البيانية التالية توض  لنا جليا حجم هذه النسلة  اىل حداثة تأسيسم مقارنة بالمصارف االيرى . 
ي ك  مرصف باالضافة اىل تطور النسلة يالل المدة من 

ز
حها :  2019  – 2009بالمتوسط ف  وكما تم رسر

( نسلة التموي  بالودائع بمتوسط 4)( نسلة التموي  بالودائع بالمتوسط            الشك  رتم 3الشك  رتم )
 االعوام

 

 

 

 

 

 

 

ن باالعتماد عل التقارير السنوية للمصارف التجارية  المصدر : من اعداد الباحثي 

 نسبة اجمالي الديون ال اجمالي الموجودات :  -3
 اجمالي الديون ال اجمالي الموجودات( نسبة 3رقم ) الجدو 
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ن باالعتماد عل التقارير السنوية للمصارف التجارية: من اعداد المصدر   الباحثي 

ي آير اعوام الدراسة 
ز
اجع الملحوظ لنسلة التموي  بالدين ف تكشف لنا القراءة االولية لمعطيات الجدول اعاله الي 

ي النسب السابقة من حيث ترار البنك المركزي الذي ادى اىل 
ز
ي ذكرت ف

والغلب المصارف لنفس االسلاب الت 
ي مر ز 

يادة حجم الموجودات بشك  يفوق زيادة حجم مصادر التموي  الخارجية باالضافة اىل اوضاع الحرب الت 
ة من الودائع .  2016ولغاية عام  2014بها اللالد ابتداءا من عام  ي تسبلت بسحوبات ملالغ كبي 

منا فقد الحوالت 
ة من  ي هذه النسلة يالل الفي 

ز
ي  2018 – 2009ان هناك تراجع مستمر ف

لتسج  بعد ذلك زيادة طفيفة والت 
ي الللد . وكانت االفضلية لمرصف بغداد  %48.3و  %47تدرت ب 

ز
نتيجة استقرار االوضاع االمنية واالتتصادية ف

ة    %81.4فقد سج  متوسط عام بمقدار  ي تموي  موجوداتم عىل الديون بنسلة كبي 
ز
  كون ان المرصف يعتمد ف

ي بدأت باالنخفاض من عام ورغم تراجع نسلة التموي  با
بسبب زيادة الموجودات بنسلة  2015لدين فيم والت 

ي مصادر تمويلم لتعويض هذا االنخفاض 
ز
اكير من زيادة حجم الديون   لكن المرصف استطاع ان يحقق التنوي    ع ف

اض طوي  االج  يالل هذه االعوام وبالتاىلي فقد كسب ثقة الزبا
ي اموال الدين حيث لجأ اىل االتي 

ز
باالضافة  ئنف

ي العراق واتدمها 
اىل ثقة الجهات المقرضة كونم يمتلك مركزا ماليا تويا فهو من اكير المصارف التجارية الخاصة فز

ي عام 
ي هيكلم  %75.5واللالغة  2017تأسيسا   اما ادئز نسلة سجلها المرصف كانت فز

بسبب انخفاض الديون فز
ز  %26.3مرصف عير العراق بمقدار الماىلي . وان وادئز نسلة دين بالمتوسط سجلها    %9.9حيث تراوحت مابي 

ي عام  2011كحد اعىل عام %50.6 و  2012كحد ادئز عام 
يعود اىل تراجع  2012وسبب االنخفاض الحاد فز

ة حيث سجلت  نتيجة  2012مليار عام  8وتراجعت اىل  2011مليار دينار عام  67مصادر التموي  بنسلة كبي 
ي ادت اىل انخفاض حجم مصادر التموي  الخارجية بهذا الكثي  من المشال  ال

ي منها المرصف والت 
ي كان يعائز

ت 
ي ك  مرصف باالضافة اىل تطور الحجم . 

واالشكال البيانية التالية توض  لنا جليا حجم هذه النسلة بالمتوسط فز
حها :  2019 – 2009النسلة يالل المدة من   وكما تم رسر

( نسلة التموي  بالدين بمتوسط 4بالدين بالمتوسط                    الشك  رتم ) ( نسلة التموي 5الشك  رتم )
  االعوام
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 نسبة الرصيد النقدي ) السيولة ( :  -4

 الرصيد النقدي( نسبة 4رقم ) الجدو 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن باالعتماد عل التقارير السنوية للمصارف التجاريةالمصدر   : من اعداد الباحثي 

تعكس لنا معطيات الجدول اعاله صورة عن تطور مستويات السيولة للمصارف التجارية عينة الدراسة يالل 
ة من  ة الدراسة بأستثناء 2019 – 2009الفي  ز  . حيث نجد ان هناك اتجاه عام نحو االرتفاع يالل في  العامي 
ايد اىل ان بلغت حدها االتىص والذي تدر ب  2013و  2010 ز وهذا االرتفاع  %105  وايذت هذه النسلة بالي 

والهدف هو رفع تدرة  %80يعود اىل ترار مجلس ادارة البنك المركزي والذي ينص عىل اعتماد سيولة التق  عن 
ي المدى القصي  والمتوسط وتم تطبيق هذه النسب بشك  فعىلي عام 

اماتها فز ز .  2017المصارف عىل مواجهة الي 

ي المتوسط 
   %177والحمنا ان االفضلية كانت لمرصف عير العراق حيث بلغت نسلة الرصيد النقدي فز

ة ل عام  كن بمعدالت متفاوتة وغي  معتدلة بأستثناءوسجلت هذه النسلة ارتفاعا شلم مستمر يالل نفس الفي 
ي الصندوق ٍلتسج  بعد ذلك ارتفاعا تدر ب  %108انخفضت بحدود  2011

وهذا يعود اىل تراجع النقد فز
ي الصندوق ولدى البنك المركزي حيث بلغ الرصيد النقدي  2018عام  361%

مليون  194نتيجة ارتفاع النقد فز
فظ عىل نسلة سيولة تفوق الحد االدئز المطلوب من تل  البنك المركزي . اما دينار وبذلك نجد ان المرصف حا

  حيث انتقلت هذه النسلة من  %29.8ادئز نسلة رصيد نقدي بالمتوسط سجلها مرصف المتحد تدرت ب 
وتد يعزى هذا االنخفاض اىل  2019عام  %1.8ٍلتعاود االنخفاض اىل  2014عام  %9.1اىل  2009عام  89%
ي يتلعها المرصف . زيادة ا

كال البيانية واالشستثمارات المرصف باالسهم باالضافة اىل السياسة التوسعية الت 
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ك  مرصف باالضافة اىل تطور النسلة يالل المدة من 
ز
ي ف
ز
التالية توض  لنا جليا حجم هذه النسلة بالمتوسط ف

حها   2019 – 2009  : وكما تم رسر

( نسلة الرصيد النقدي بمتوسط 7المتوسط                    الشك  رتم )( نسلة الرصيد النقدي ب6الشك  رتم )
  االعوام

 

 

  

 

 

 

 

ن باالعتماد عل التقارير السنوية للمصارف التجارية  المصدر : من اعداد الباحثي 
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ن باالعتماد عل التقارير السنوية للمصارف التجاريةالمصدر : من   اعداد الباحثي 

ي نسلة النتيجة الصافية المحققة اىل اجماىلي االصول لكافة المصارف عينة 
ز
ي تتمث  ف

ٍان القوة االيرادية الت 
ة من  تمهر من يالل معطيات الجدول اعاله   حيث الحمنا انم من عام   2019 – 2009الدراسة يالل الفي 

اجع   2014اىل  2009 كانت الجهود متجهة نحو االهتمام بالربحية اكير من السيولة   وبدأت هذه النسلة بالي 
وهذا يعود اىل  2019و  2018و  2017لتسج  ادئز مستويات ربحية يالل االعوام  2014انطالتا من عام 

ز . دف تعزيز الثقة مع المودتفوق اهتمام المصارف بالسيولة عىل الربحية لغرض مواجهة طللات السحب به عي 
اال ان مالوحظ  %8وكانت االفضلية لمرصف آشور الدوىلي فقد سج  نسلة عائد عىل الموجودات بالمتوسط 

اجعة اىل متذبذبة ابتداءا من عام    حيث بلغت حدها االتىص  2014عىل هذه الزيادة انها كانت بمعدالت مي 
وتد انعكس هذا االرتفاع  %26وهذا يعود اىل ارتفاع ايرادات المرصف بنسلة  %11.5والذي تدر ب  2011عام 

ي الذي حققم المرصف واللالغ 
ز
ز انها بلغت حدها االدئز عام  10بالزيادة عىل الرب    الصاف ي حي 

ز
مليار دينار   ف

افذة نتيجة انخفاض العموالت من ايرادات ن %15بسبب تراجع اجماىلي الدي  بنسلة  %3.6وتدر ب  2018
ة . وتد سج  مرصف المنصور  اء العملة وايرادات عموالت الحواالت والتسهيالت االئتمانية غي  الملارسر بيع ورسر

ز  ز المصارف   ويالحظ انها كانت بمعدالت متناتصة حيث تراوحت بي   نسلة بالمتوسط بي 
عام  %8.1ادئز

ي الللد .  2019عام  %1.2و  2009
ه ال البيانية التالية توض  لنا جليا حجم هذواالشكنتيجة الركود االتتصادي فز

ي ك  مرصف باالضافة اىل تطور النسلة يالل المدة من 
ي فز
حها :   2019 – 2009النسلة بالمتوسط فز  وكما تم رسر

( نسلة الرصيد النقدي بمتوسط 8( نسلة الرصيد النقدي بالمتوسط                 الشك  رتم )7الشك  رتم )
 االعوام
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 النتائج 

ان نسلة اعتماد المصارف عىل مصادر التموي  الخارجية تتفوق بمقدار طفيف عىل نسلة اعتمادهم عىل  -1
مصادر التموي  الدايلية   وبالتاىلي نجد ان الكثي  من المصارف عينة الدراسة تعم  عىل تحقيق حالة من التوازن 

ز التموي  بالدين والتموي  بالملكية .   بي 
 ي  طويلة االج  النسلة االكير من الموارد المالية للمصارف عينة الدراسة . تشك  مصادر التمو   -2
شكلت الودائع النسلة االكير من مصادر التموي  الخارجية عىل الرغم من انها تعتير نسلة منخفمة مقارنة  -3

ي الوتت الراهن تفض  التموي  من يال
ز
ي العالىمي   حيث اصلحت المصارف عالميا ف

ز
ل الودائع بالقطاع المرصف

 اي من يالل كسب ثقة الزبائن والسوق ومن ثم استثمار هذه الملالغ وتوظيفها لغرض كسب عائد ماىلي . 
شكلت السيولة النسلة االكير مقارنة بالربحية   وهذا يعود اىل ان المصارف اصلحت تركز عىل مخاطر  -4

المركزي  سيولة بناءا عىل ترار مجلس ٍادارة البنكالسيولة النقدية وبالتاىلي هي تفض  االحتفاظ بنسلة عالية من ال
 والذي ينص

اماتها عىل المدى القصي   %80عىل اعتماد نسلة سيولة ال تق  عن  ز
بهدف رفع تدرة المصارف عىل مواجهة الي 
ز .  ز المصارف والمودعي   والمتوسط لغرض مواجهة السحوبات وتعزيز الثقة بي 

 التوصيات 

ي ك -1
ورة اتلاع تواعد معينة و مستوى تشكي  لجان مختصة فز   مرصف مهمتها ادارة االصول والخصوم   وضز

ز المرصف والزبون .  ز عن طريق الثقة المتلادلة بي  ز من التنميم وذلك لجذب المودعي   معي 

ز   لغرض  -2 ي معي  تنوي    ع مجاالت مصادر التموي  الخارجية من جهات متعددة وعدم االكتفاء بمصدر يارجر
 االستمرار . تحقيق النمو و 

ز والخدمات المرصفية االيرى بهدف تعميم حجم  -3 نرسر ثقافة االيداع للجمهور وتقديم الحوافز للمودعي 
ي المرصف . 

 الودائع فز

ي التموي    وذلك من يالل الحصول عىل مصادر تموي   -4
عدم االعتماد بشك  كام  عىل حقوق الملكية فز

 يارجية. 

ي ك  مرصف .  -5
ي الودائع الواجب توفرها فز

 اصدار ترار من تل  البنك المركزي ينص عىل الحد االدئز فز

ي تشي  اىل المركز الماىلي للمرصف  -6
عدم االهتمام بالسيولة واهمال الربحية كون ان هذه الربحية هي الت 

 ومحاولة الموازنة بينهم .  
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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 لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 

ي  
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم فز

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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