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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 
ُ
للوظائف   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 

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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 الملخص: 
كة السعودية للنقل الجماغي سابتكو تمثلت تناولت   الدراسة أثر جائحة كورونا عىل القوائم المالية دراسة حالة الرسر

كة السعودية للنقل الجماغي هدفت الدراسة اىلي    ي تأثي  جائحة كورونا عىل القوائم المالية للرسر
مشكلة الدراسة فز

كة السعودية للنقل فألبد من معرفة التعرف اىلي األثر الذي يحدثه انتشار فايروس كورونا عىل  القوائم المالية للرسر
ة القادمة من  كة ولنتوجه اىلي تخفيف هذه االثار خالل الفي 

ي لحقت بالرسر
هذا األثر لنتمكن من تفسي  الخسائر الت 

ي تهدد االقتصاد بصورة عامة وقطاع النقل 
ي مواجهة هذا النوع من األزمات الت 

 خالل تحديث السياسة المتبعة فز
 اليومي وعدد الوفيات عىل  

ز بصورة خاصة توصلت الدراسة اىلي عدد من النتائج منها : يوجد تأثي  لعدد المصابي 
كة السعودية للنقل الجماغي )سابتكو(من خالل التأثي  عىل عناض  عناض قائمة الدخل وقائمة المركز الماىلي للرسر

ي  
ي حجم مبيعات التذاكر الذي تدئز

ي الرب  ع األخي  من العام  قائمة الدخل المتمثل فز
ي 2020بصورة ملحوظة فز

عنه فز
ي حقوق   الرب  ع األول من نفس العام يوجد تأثي  لعدد

 اليومي وعدد الوفيات عىل عناض قائمة التغيي  فز
ز المصابي 

كة السعودية للنقل الجماغي )سابتكو( وهذا دليل عىل وجود تأثي  معنوي  الملكية وقائمة التدفقات النقدية للرسر
الجائحة، %  5 بفعل   

ً
را تضز األكير  القطاعات  أحد  النقل  قطاع  حقوق  ي 

فز والتغي   فايروس كورونا  ات  مؤرسر ز  بي 
ي من اآلثار السلبية. كما توصلت لعدد من التوصيات منها 

سيحتاج قطاع النقل إىل وقت أطول وجهود أكير للتعافز
ي تفرضها الحكو 

ائب والرسوم الت  يء تسهيل اإلجراءات : تخفيض او تأجيل او إعفاء من الضز مة عىل قطاع النقل الير
 .  المالية لحصول القطاع عىل قروض مالية بضمانات حكومية وبأقل هامش ربخي

 جائحة كورونا، القوائم المالية، قطاع النقل.  الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract: 

The study dealt with the impact of the Corona pandemic on the financial statements Case study of the 

Saudi Public Transport Company (SAPTCO ) The problem of the study was the impact of the Corona 

pandemic on the financial statements The Saudi Transport Company We must know this effect in order 

to be able to explain the losses that have been inflicted on the company and we will go to mitigate these 

effects during The coming period by updating the policy In the face of this kind of crisis that threatens 

the economy in general and the transport sector in particular The study reached a number of results 

including: There is an effect of the number of daily injured and the number of deaths on Elements of the 

income statement and the statement of financial position of the Saudi Public Transport Company 

(SAPTCO) through impact On the income statement items represented in the volume of ticket sales 

which decreased significantly in the quarter The last of the year 2020 compared to the first quarter of 

the same year there is an effect of the number of daily injured and the number of Mortality on the items 

of the statement of change in equity and the statement of cash flows of the Saudi Transport Company  

Collective (SAPTCO) and this is evidence of a significant effect of 5% between the indicators of the 

Corona virus and the change in    Rights the transport sector is one of the sectors most affected by the 

pandemic the transport sector will need a longer time and greater efforts to recover from the negative 

effects. It also reached a number of recommendations including: reducing postponing or Exemption 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – آذار    – 15                                                  (  -  251 220) ص:   حادي عشر البحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

221 
كة السعودية للنقل الجماعي )سابتكو(                                                            محمد              أثر جائحة كورونا عىل القوائم المالية دراسة حالة الشر

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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ُ
للوظائف   عام ت
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 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 
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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    

 

from taxes and fees imposed by the government on the innocent transport sector facilitating procedures 

Finance for the sector to obtain financial loans with government guarantees and at the lowest profit 

margin. 

Key Words: Corona virus pandemic Transport sector Financial Statements. 

 
 المقدمة: 

ي منطقة )ووهان(  19ظهر فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض )كوفيد 
ي ديسمير ( فز

ز فز م وأعلنت  2019بالصي 
ي يوم األربعاء 

 م 2020/مارس / 11منظمة الصحة العالمية بانه وباء" عالميا" فز
وس كورونا )كوفيد   وس تتجاوز  19تستمر ردة الفعل واالستجابة العالمية لفي  . إن آثار هذا الفي  ي التطور والتغي 

( فز
سيم ال  واألصعدة  المجاالت  جميع  فتطال  الصخي  من المجال  للعديد  اليومية  والعمليات  االقتصادي  المجال  ا 

ي هذا 
تدابي  وقائية فز الجهات التخاذ  اتجهت بعض  الفايروس فقد  انتشار  كات، ومع مخاوف  المؤسسات والرسر

ز   الصدد، منها: القيود المفروضة عىل حركة الناس، وقد أدى انتشار هذه الجائحة إىل تزايد المخاطر وعدم اليقي 
ي كان لها كبي  األثر  19ىل ضوء ذلك قامت الدول باتخاذ عدة تدابي  للحد من انتشار )كوفيد  االقتصادي. وع

( والت 
ي تعد أداة 

ي العديد من السلع والخدمات، ومن هنا برزت أهمية التقارير المالية والت 
عىل كل من العرض والطلب فز

كة ال ز مركز الرسر كات عىل إيصال معلومات تبي  ة زمنية محددة،  مهمة تساعد إدارة الرسر ماىلي ومدى ربحيتها خالل في 
كة التخاذ القرارات الداخلية، كما تكشف معلومات لمقدمي رأس المال   وتعتير هذه المعلومات أساسية إلدارة الرسر

 الحاىلي والناجم عن 
ز تب عىل عدم اليقي  كة. وقد تي   والمستثمرين حول الربحية واالستقرار الماىلي للرسر

ز كالدائني 
كات ( 19)كوفيد   ي قد تواجهها الرسر

، آثار عىل إعداد التقارير المالية، لذلك فمن المهم مناقشة المخاطر التجارية الت 
وس )كوفيد  ه عىل إعداد هذه التقارير. 19الناتجة عن انتشار في   ( وعن مدى تأثي 

كات عىل مستوى العالم، وكانت الرسر   19فرضت جائحة كوفيد   ي  تحديات غي  مسبوقة أمام كافة الرسر
كات العاملة فز

ي 
قة للحد من تفسر ت إجراءات حظر السفر الُمطبَّ

ّ
رين بتداعيات هذه األزمة. وقد أد قطاع النقل من أبرز المتضز

ز المدن والدول والقارات. وبالنتيجة، حدث انخفاض  كات عىل نقل المسافرين بحرّية بي  وس إىل عدم قدرة الرسر الفي 
مجموعة   عنه  نتجت  النقل  إيرادات  ي 

فز من حاد   
ً
انطالقا والطويل،  القصي   ز  المديي  عىل  التحديات  من  واسعة 

نها من 
ّ
كات باإلغالق نتيجة عدم تمك ، انتهاًء باضطرار عدد من الرسر ز تخفيض الرواتب واالستغناء عن الموظفي 

لة.  ة انقطاع التشغيل المطوَّ  المحافظة عىل السيولة المالية الالزمة خالل في 
 مشكلة الدراسة: 
 بفعل الجائحة، سيحتاج إىل وقت    وترجع مشكلة

ً
را  لكون قطاع النقل أحد القطاعات األكير تضز

ً
الدراسة ونظرا

ي إعادة تصميم كافة نواحي السفر والتنقل بغية تجديد  
ي من اآلثار السلبية. ومن هنا تنبغز

أطول وجهود أكير للتعافز
ي الوقت ذاته عىل موا

ات زيادة زمن االنتظار وانخفاض ثقة المسافرين بسالمة نظام النقل، مع العمل فز زنة تأثي 
ولذلك فإن الدراسة تسغ لإلجابة عىلي التساؤالت التالية: مشكلة البحث تتمحور   0القدرة عىل استيعاب المسافرين

 : ي
ي السؤال اآلئ 

 فز
كة السعودية للنقل )سابتكو( وهذا يقودنا   ز ما األثر الذي أحدثته جائحة كورونا عىل القوائم المالية للرسر اىلي السؤالي 

 : ز ز اآلتيي   الفرعيي 
؟  .1  إىل أي مدي يؤثر زيادة الحاالت الجديدة وعدد الوفيات عىل عناض قائمة الدخل وقائمة المركز الماىلي
ي حقوق الملكية وقائمة   .2

ما أثر زيادة الحاالت الجديدة والوفيات بفايروس كورونا عىل عناض قائمة التغي  فز
 التدفقات النقدية؟ 
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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 
ُ
للوظائف   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 

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    

 

 : أهمية الدراسة
 األهمية العلمية: 

كة السعودية  .1 ي تطرقت اىلي دراسة أثر جائحة كورونا عىل القوائم المالية للرسر
يعد هذا البحث من االبحاث الت 

 للنقل الجماغي سابتكو. 
ي هذا المجال.  .2

ز فز ي توصل اليها الباحثي 
 نتائج هذا البحث تمثل إضافة للنتائج الت 

 األهمية العملية: 
ي  سوف تساعد نتائج هذا   .1

ي إتخاذ قرارات واضحة ومهمة فز
البحث أطرافا" مختلفة كالسلطة المالية والنقدية فز

ي حماية أصولهم المالية من  
ي تحدثها جائحة كورونا عىل القوائم المالية وبذلك يساهمون فز

معالجة االثار الت 
 االنهيار. 

 أهداف الدراسة: 
كة السعودية    هدف البحث الحاىلي هو التعرف اىلي األثر الذي يحدثه انتشار  فايروس كورونا عىل القوائم المالية للرسر

كة ولنتوجه اىلي تخفيف هذه االثار 
ي لحقت بالرسر

للنقل فألبد من معرفة هذا األثر لنتمكن من تفسي  الخسائر الت 
ي تهدد االقتصاد 

ي مواجهة هذا النوع من األزمات الت 
ة القادمة من خالل تحديث السياسة المتبعة فز خالل الفي 

 رة عامة وقطاع النقل بصورة خاصة. بصو 
 فرضيات الدراسة: 

 تسىع الدراسة إىل إختبار الفرضيات التالية: 
 اليومي وعدد الوفيات عىل عناض قائمة الدخل وقائمة المركز   .1

ز هنالك أثر ذو داللة إحصائية لعدد المصابي 
كة السعودية للنقل الجماغي )سابتكو(.   الماىلي للرسر

ي حقوق  هنالك أثر ذو داللة إحص .2
 اليومي عىل عناض قائمة التغي  فز

ز ائية لعدد الوفيات اليومي وعدد المصابي 
كة السعودية للنقل الجماغي )سابتكو(.   الملكية وقائمة التدفقات النقدية للرسر

 مناهج الدراسة: 
 تنتهج هذه الدراسة المناهج التالية: 

: لتحديد محاور الدراسة وصياغة الفرضيات.  .1  المنهج اإلستنباطي
: لفهم مشكلة الدراسة.  .2 ي

 المنهج اإلستقرائ 
: لتحليل البيانات وإختبار الفرضيات.  .3 ي التحليىلي

 المنهج الوصفز
: لتتبع الدراسات السابقة وعرضها.  .4 ي

 المنهج التاريخز
  الدراسة:  حدود
:  الدراسة حدود تمثلت ي

 باآلت 
كة السعودية للنقل الجماغي ) سابتكو(.  الحدود .1  المكانية: الرسر
 م. 2022 -2020الزمانية:  الحدود .2

 هيكل الدراسة: 
 :  هذه الدراسة تحتوي عىل اربعة محاور كما يىلي

ي يحتوى عىل الجانب النظري 
المحور األول يحوي اإلطار العام للدراسة إضافة اىلي الدراسات السابقة المحور الثائز

ة المفهوم والخصائص والمعايي  الدولية لفايروس كورونا المفهوم ومراحل التطور داخل المملكة والقوائم المالي
ي وتحليل الفروض أما المحور الرابع واالخي  يشمل  

المتعلقة بإعدادها المحور الثالث يحتوي عىل الجانب التطبيف 
 النتائج والتوصيات وقائمة المراجع. 
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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 
ُ
للوظائف   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 

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    

 

 الدراسات السابقة: 
 ( 2021دراسة: آالء هاشم طربية )

ي  الداخلية إجراءات الرقابة جودة عىل الخارجية لماليةا الرقابة إجراءات تطبيق  بعنوان أثر
ي  المصارف العاملة فز

 فز
ة األردن خالل ز هدف نظر وجهة من كورونا جائحة في   المالية الرقابة إجراءات تقييم إىل الحاىلي  البحث العاملي 

ي 
ي  العاملة المصارف  فز

ة خالل األردن فز ز  وجهة نظر من كورونا جائحة في  ي  العاملي 
ي  البنوك فز

 انتهي  األردن وقد فز
: يتم النتائج إىل البحث

ً
 والرقابة للرقابة العام  من اإلطار وكل الكلية المالية إجراءات الرقابة تطبيق  التالية: أوال

ي  جيد بشكل الخارجية  والرقابة الداخلية
ة خالل األردنية المصارف فز % 625بلغت    وبنسب كورونا جائحة في 

 الداخلية الرقابة الخارجية إجراءات للرقابة651% البنوك   داخل العام الرقابة إلطار   621%الكلية المالية لرقابة
  605% وقد بلغت
: هناك

ً
 أظهرت الرقابة كما إجراءات تطبيق  جودة عىل الخارجية الرقابة إلجراءات ومعنويا إحصائيا دال أثر ثانيا

ي  إحصائية ذات داللة فروق وجود عدم النتائج
، المؤهل لمتغي   تبًعا الخارجية الرقابة إجراءات تقييم فز  وقد العلىمي

حات  عدة البحث قدم ي المصارف  المالية الرقابة إجراءات تقييم  مع للتعامل مقي 
ي  العاملة فز

ة األردن خالل فز  في 
وس جائحة  كورونا.  في 

 م( 2021دراسة: عبدهللا التوم عبدهللا محمد )
وس  لجائحة االقتصادي بعنوان األثر ي  السياحي  القطاع عىل كورونا في 

 البحث يهدف السعودية العربية المملكة فز
ي  التنمية  خطط خالل من السياحي  القطاع وتنمية تطوير جهود وبيان استعراض إىل

 السعودية، العربية المملكة فز
وس جائحة أثر دراسة    وكذلك   2030 المملكة خالل  رؤية ومن ي  السياحي  القطاع عىل كورونا في 

 المملكة فز
ي  النتائج أهم ومن  .السعودية  العربية

ة بنسبة ساهم قد السياحي  القطاع أن البحث لها توصل الت  ي  كبي 
 الناتج فز

وس وأن جائحة   .الماضية السنوات خالل اإلجماىلي  المحىل  بصورة الحيوي القطاع هذا أداء عىل أثرت كورونا في 
ة إجراءات وسياسات متنوعه لعودته من اجل   خالل من القطاع  هذا لدعم تدخل الحكومة   يتطلب مما  كبي 

 القيام بدوره المنوط به . 
 م(2021دراسة: سارة وهانم )

ز  العالىمي  بعنوان: االقتصاد  مالية عالمية وأزمة كورونا لوباء الدولية التنظيمية للسياسات االستجابات فعالية بي 
ي  تلوح
 والمالية االقتصادية البيئة الهدف من هذا البحث هو دراسة آلية حدوث االزمات المالية ودراسة.  "األفق  فز
ي 
ي  سائدة كانت الت 

ة فز والرقابية الهيئات جهود إبراز وكذا كورونا، وباء ظهور قبل ما في   الدولية التنظيمية 
ي  المركزية والبنوك والحكومات

، الماىلي  النظام استقرار ضمان مجال فز جائحة  آثار عرض اىل باإلضافة العالىمي
ي  النموذج استخدام تم الدراسة أهداف كورونا، ولتحقيق 

 االستجابات أن اىل الدراسة توصلت .التحليىلي  الوصفز
 كورونا أزمة قبل المالية البيئة أن توصلت كما المالية، المؤسسات  سالمة عىل استطاعت الحفاظ التنظيمية

ي  كانت
ي  التوسع خالل من مالية خاصة واختالالت تراكمات من تعائز

 توصلت كما المخاطر، عاىلي  االئتمان منح فز
ة كورونا أزمة استمرت ما إذا أيضا الدراسة يد حاالت أطول لفي  ز كات لألرس السداد عن التخلف سي   يؤدي ما والرسر

االستدام الدراسة وأوصت   .عالمية مالية أزمة وحدوث المالية المؤسسات تدهور اىل ي  ةان 
 االستجابات فز

 .الماىلي  إستقرار النظام زعزعة اىل يؤدي ان يمكن التنظيمية
 م(2021دراسة: رانيا وعمر )

ة المشاري    ع بعنوان: واقع ي  الصغي 
لحم   بيت محافظة عىل تطبيقية دراسة ) كورونا جائحة الطوارئ( حالة ظل فز

وعات قطاع  واقع عىل التعرف إىل الدراسة هذه   هدفت ة المرسر ي  الصغي 
ز  فز ي  فلسطي 

 الناتجة الطوارئ  حالة ظل فز
ي  المنهج الباحثان اتبع الدراسة هذه أهداف كورونا، ولتحقيق  جائحة عن

 واقع لتقييم وذلك التحليىلي  الوصفز
وعات ة المرسر ي  الصغي 

، والمعوقات فز ز ي  المختلفة فلسطي 
ي  تواجهها  الت 

 أهمية وتنبع الطوارئ  حالة إستمرارية ظل  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 
ُ
للوظائف   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 

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    

 

وعات أهمية من الدراسة هذه ة المرسر لالقتصاد الصغي  ، بالنسبة  ي
 هذه حاجة شدة من وكذلك الفلسطيتز

وعات  الدراسة وخرجت جائحة كورونا، عن الناجمة االثار لمواجهة واالدارية التمويلية والمساندة للدعم المرسر
 :الدراسة توصيات أهم وكانت والتوصيات، النتائج من بمجموعة

ة المشاري    ع مشغوالت تسويق  عىل العمل  /1  التجارية الغرف مع بالتعاون السياحة وزارة قبل من الصغي 
 الفلسطينية 

اتيجية خطة إيجاد عىل العمل الحكومة عىل /2 ي  المشاري    ع هذه لمساعدة إسي 
 القروض  خالل من البقاء فز

ي ) 
 م(2020دراسة: حوراء ثبيت 

ي  واالقتصادية المالية السياسات عىل القرن صفقة بعنوان: تأثي  
ي  لبنان فز

 وأحداث تفجي   كورونا جائحة ظل فز
وت إن مرفأ   االكير  الحديث بات القرن صفقة عن  الحديث بي 

ً
ي  ترددا
 لما والوطنية المجالس األممية واالقليمية فز

ي  الدول  لكل  والمالية واالقتصادية  السياسية عىل االوضاع تأثي   من الصفقة لهذه
 بطريقة الصفقة بتلك ترتبط الت 

ة ة غي   او مبارسر   مبارسر
ً
نامج وفقا كي القائم للير ز  من لبنان العتبار ونظًرا بتنفيذها.  األمي   بتنفيذ المشمولة الدول بي 

ي  الكيان مصلحة  مع يتماشر  بما الصفقة  هذه
ي  الصهيوئز

التاريخز للضاع  باألخص نظًرا  ي إلرسائيىلي 
 حول اللبنائز

  البحرية الحدود ترسيم حول الحديث والضاع الفلسطينية القضية
ً
وة نظرا ي  الموجودة  والنفطية الغازية للير

 فز
 واالقتصادية المالية االوضاع عىل الصفقة هذه تأثي   تبيان عىل العمل من البد كان لذلك اللبنانية االقليمية المياه
ي 
ي  لبنان فز

وت مرفأ تفجي   وأحداث الراهنة كورونا  أزمة ظل فز  .بي 
 اإلطار النظري: 

ي المملكة العربية السعودية مفاهيم أساسية : 
 
 المطلب األول: جائحة كورونا وقطاع النقل ف

ز فقط هما:  1700وضع العالم كارلوس لينيوس   ي مملكتي 
م نظام التصنيف التقليدي الذ صنف الكائنات الحية فز

الخفافيش  ز  بي  الشائعة  وسات  الفي  من  ة  فصيلة كبي  هو  وس كورنا  ففي  النباتية   والمملكة  الحيوانية  المملكة 
وسات  0والحيوانات   ي حاالت نادرة بعدوى هذه الفي 

ي ينقلونها بعد ذلك اىلي االخرين ،    ويصاب األشخاص فز
الت 

 انه تطور أوال لدى الحيوانات ثم انتقل اىلي االنسان   
ي المصدر  بمعتز

لذلك يمكن القول بان فايروس كورونا حيوائز
ز )جورج كالين، د  ت ( - وحت  تاريخه لم يرتبط فايروس كورونا بحيوان معي 

: أسباب انتشار فايروس كورونا وكيفية الوقاية
ً
 منه:   أوال

ي سوق المواد الغذائية المفتوح بمدينة ووهان الصينية ومن األمثلة 
وس حدث فز يعتقد الباحثون أن انتقال هذا الفي 

الزباد   19-عىل كوفيد بقطط  ارتبط  )سارس(الذي  الوخيم  الحاد  الرئوي  لالتهاب  المسبب  وس كورونا  في  نجد 
ق األوسط التنفسية وس كورونا المسبب لمتالزمة الرسر  انتقل عن طريق االبل   وفي 

وس كورونا   وس المسبب لكوفيد   –وتشي  الدراسات اىلي ان في  ي ذلك المعلومات األولية عن الفي 
قد تظل   19-بما فز

حية عىل االسطح لبضع ساعات او لعدة أيام وقد يختلف ذلك باختالف الظروف مثل: درجة الحرارة او الرطوبة 
 م( 2012أو البيئة ) وزارة الصحة السعودية 

ي المملكة العربية السعودية: 
 
: مفهوم واهمية ومقومات قطاع النقل ف

ً
 ثانيا

ي:   النقل البر
ي بالهيئة العامة للنقل إىل تنظيم وتطوير كافة أنشطة النقل بالحافالت وسيارات األجرة   يهدف قطاع النقل الير

تصادي واجتماغي عاٍل. ويقوم القطاع والتأجي  والشاحنات إضافة إىل األنشطة الداعمة لها وجعلها ذات مردود اق
ز ومرافق النقل، ومراقبة التشغيل. كما يقوم القطاع بتطوير اللوائح  اخيص والتصاري    ح للمركبات والمشغلي  بمنح الي 
 مقدمي 

ز ي أعمال الرقابة والضبط وضمان عدالة المنافسة بي 
ام بها، وتوظيف التقنية فز ز التنفيذية والتأكد من االلي 

ي دعم التنمية الخدمات وحما
ي من الخدمات األساسية فز ز حيث تعد خدمات النقل الير ية مصالح المستخدمي 

 )الهيئة العامة للنقل( .االقتصادية واالجتماعية بالمملكة 
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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 
ُ
للوظائف   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 

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   19-فرضت جائحة كوفيد
كات العاملة فز كات عىل مستوى العالم، وكانت الرسر تحديات غي  مسبوقة أمام كافة الرسر

ي قطاع النقل من  
قة للحد من تفسر ت إجراءات حظر السفر الُمطبَّ

ّ
رين بتداعيات هذه األزمة. وقد أد أبرز المتضز

ز المدن والدول والقارات. وبالنتيجة، حدث انخفاض  كات عىل نقل المسافرين بحرّية بي  وس إىل عدم قدرة الرسر الفي 
ز  المديي  عىل  التحديات  من  واسعة  مجموعة  عنه  نتجت  النقل  إيرادات  ي 

فز من   حاد   
ً
انطالقا والطويل،  القصي  

كات الراسخة إىل اإلغالق نتيجة  ، وليس انتهاًء باضطرار عدد من الرسر ز تخفيض الرواتب واالستغناء عن الموظفي 
 عىل مشغىلي 

ز لة ويتعي ّ
ة انقطاع التشغيل المطوَّ نها من المحافظة عىل السيولة المالية الالزمة خالل في 

ّ
عدم تمك

أقل تق  النقل عىل  التشغيلية والتجارية، بغية وسائل  التالية ضمن نماذجهم  ات األولية  التغيي  دير دراسة اعتماد 
تزويد العمالء بالدعم الالزم لتحقيق التأقلم الرسي    ع والفعال مع منهجية النقل الجديدة الُمصممة للحد من انتشار  

، من ا
ً
ل إيجابية وفعالة.  بداية

ّ
وس، والهادفة إىل توفي  تجارب تنق وري االستغناء عن نماذج األسعار القائمة الفي  لضز

ة مع الموردين، بهدف دعم جهود العودة التدريجية   وغي  القابلة  -عىل التكاليف الثابتة واعتماد عقود بتكاليف متغي 
ى المشكالت   -للقياس جسد السيولة واحدة من كير

ُ
إىل مستويات حركة المسافرين "الطبيعية". ومن ناحية أخرى، ت

بالتكاليف   المالية الصلة  ذات  التجارية  والنواحي  الدفع  وط  برسر النظر  إعادة  تجب  لذا  النقل،  كات  لرسر بالنسبة 
 بفعل الجائحة، سيحتاج قطاع 

ً
را  لكونه أحد القطاعات األكير تضز

ً
الداخلية والموردين ومزودي الخدمات. ونظرا

ي من اآلثار السلبية. ومن ه
ي إعادة تصميم كافة نواحي السفر والتنقل النقل إىل وقت أطول وجهود أكير للتعافز

نا، تنبغز
ات زيادة زمن االنتظار   ي الوقت ذاته عىل موازنة تأثي 

بغية تجديد ثقة المسافرين بسالمة نظام النقل، مع العمل فز
 وانخفاض القدرة عىل استيعاب المسافرين. 

 المطلب الثالث: مفهوم وخصائص القوائم المالية ومكوناتها: 
ي من منتجات المحاسبة، ووسيلة من وسائل توصيل المعلومات للمستفيدين، فهي تعتير الق

وائم المالية منتج نهائ 
كة، ولكي تعير القوائم  

ي الرسر
ي يمكن من خاللها توفي  متابعة مستمرة لكل التطورات المالية فز

إحدى الوسائل الت 
كة، وضمان وص ي للرسر

ول المعلومات بشكل دقيق ومالئم للفئات المالية بعدالة ووضوح عن الوضع الماىلي الحقيف 
ز بمجموعة من الخصائص.   المستخدمة، ومساعدتيهم عىل اتخاذ معظم القرارات بشكل كفء، البد ان تتمي 

: تعريف القوائم المالية: 
ً
 أوال

 هنالك الكثبر من التعاريف عن القوائم المالية، نذكر منها: 
ل المعلومات المحاسبية لألطراف الخارجية، وعىل الرغم من أن تمثل القوائم المالية الوسيلة األساسية لتوصي

(. كما تعتير القوائم 2005القوائم المالية قد تحتوي عىل معلومات مصادر خارج السجالت المحاسبية )حماد،  
وفقا  إعدادها  ويتم  المحاسبية  ة  الفي  المنشاة خالل  ي 

فز تمت  ي 
الت  المالية  العمليات  لجميع  تلخيص  المالية هي 

لمبادئ والسياسات المحاسبية المتعارف عليها. حيث تشكل القوائم المالية أحد المصادر الرئيسية للمعلومات ل
ي اتخاذ العديد من القرارات اإلقتصادية 

ي ليتم االعتماد عليها فز وذلك بعد أن يتم تدقيقها من قبل المدقق الخارحر
 (. 20، ص2000من قبل مستخدميها )الشاهد وحماد ،

 النوعية للقوائم المالية ومكوناتها: الخصائص 
قائمة  النقدية،  التدفقات  قائمة  الدخل،  قائمة   ، الماىلي المركز  قائمة  من  ي كل 

فز الرئيسية  المالية  القوائم  تتمثل 
ي حقوق الملكية، ولزيادة منفعتها ترفق بهذه القوائم بعدد من اإليضاحات أو الكشوفات التفصيلية، 

ات فز التغي 
لقوائم عن مدى صدق نتائج العمال والمركز الماىلي البد أن تمتاز بمجموعة من الخصائص، وقد ولكي تعير بهذه ا

 نصت عليها لجنة معايي  المحاسبة الدولية. 
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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 
ُ
للوظائف   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 

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    

 

 الخصائص النوعية للقوائم المالية: 
، ص ي

ز لطفز ، حيث أن تطبيق )امي  ز ي القوائم المالية مفيدة للمستخدمي 
(  50هي صفات تجعل المعلومات الواردة فز

لخصائص النوعية األساسية ومعايي  المحاسبة المناسبة يجعل القوائم تظهر بصورة صادقة وعادلة، وتتمثل هذه  ا
 : ي
 الخصائص النوعية واألساسية فز

 /القابلية للفهم واالستيعاب1
 ال تكون معقدة.  -
ال  - اغلبية  من  فهمها  السهل  ومن  االقتصادية  القرارات  صانغي  لحاجات  مالئمة  تكون  أن  ز يجب  مستخدمي 
 (p15raffournier ) 
 / المالئمة او الداللة 2

القرارات   - عىل  تؤثر  حيث  القرار،  لصناع  منفعة  وذات  مالئمة  تكون  ان  البد  مفيدة  المعلومات  تكون  حت  
ز خاصة فيما يخص المركز الماىلي واألداء وتعتير مهمة اذا كان هدفها وتعريفها يؤثر   االقتصادية للمستخدمي 

 القرار. عىل 

ي والحاضز والمستقبل وكذلك تمكنهم من التأكد من تقيميهم السابق أو تصحيحه  -
تساعد عىل تقييم الماضز

 (. 101)ابو طالب، ص 
 / المصداقية والعدالة 3

ز وتعير بصدق عما  - يجب ان تكون موثوقا فيها ويعتمد عليها، ويجب ان تكون خالية من االخطاء الهامة والتحي 
 من عمليات وأحداث. يقصد ان تعير عنه 

 ال تصبح مضللة وتعير عن المركز الماىلي بشكل عادل .)محمد  -
أن تكون كاملة خالية من الخطاء والحذف حت 

 (26ومكارم، ص
 / القابلية للمقارنة 4

ي األداء ومقارنتها مع القوائم المالية  -
ي المركز الماىلي وفز

قابلية للمقارنة عير الزمن من أجل تحديد اإلتجاهات فز
، ص  لمن ي

ي المركز الماىلي )لطفز
ات الحاصلة فز - 83شآت أخرى مختلفة حت  يمكن تقييم مراكزها المالية والتغي 

84) 
 أهداف القوائم المالية: 

ي المركز الماىلي  
ات فز تهدف القوائم المالية بشكل عام إىل توفي  معلومات عن المركز الماىلي وأداء المنشأة والتغي 

المال القوائم  مستخدمي  من لمساعدة  أساسا  المالية  التقارير  أهداف  تنشأ  لذا  الرشيدة،  القرارات  اتخاذ  ي 
فز ية 

ز الذين يعتمدون عىل ما تقدموا لهم القوائم المالية، حيث يتم توجيه أهداف  ز الخارجيي  احتياجات المستخدمي 
، وتمكنهم من تحديد مدى ق ز درة المنشأة التقارير المالية نحو المصلحة العامة لتخدم العديد من المستخدمي 

ز كمرجع يرتكزون عليه.   المستثمرين والدائني  النقدية جيدة، ويتم صياغتها لتخدم قرارات  التدفقات  عىل توليد 
 :  وتنحض اهم أهداف القوائم المالية فيما يىلي

ات المنشأة وأداء الماىلي  المركز عن معلومات توفي   إىل عام بشكل المالية القوائم تهدف ي المركز والتغي 
 ماىلي ال فز

ي  المالية القوائم مستخدمي  لمساعدة
الرشيدة، اتخاذ فز أساسا  التقارير أهداف تنشأ لذا القرارات   من المالية 

ز  احتياجات ز  المستخدمي   أهداف يتم توجيه حيث المالية، القوائم ليهم تقدموا ما عىل يعتمدون الذين الخارجيي 
، من العديد لتخدم العامة المصلحة نحو  المالية التقارير ز  المنشأة مدى قدرة تحديد من وتمكنهم المستخدمي 

ز  المستثمرين قرارات  لتخدم صياغتها ويتم جيدة، النقدية التدفقات توليد عىل  عليه.  كمرجع يرتكزون والدائني 
:  فيما المالية أهم أهداف القوائم تنحرص  يىلي
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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 
ُ
للوظائف   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 

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  بالمنشأة المتعمقة المعلومات عن / اإلفصاح1
ي  المختلفة الفئات تساعد والت 

ي  القرارات إتخاذ فز
الت   الرشيدة 

 ( 277أهدافها )عبدالجبار، ص تحقق 
ز 2 وقدرتها  المستقبلية للمنشأة اإلقتصادية لمتطورات األوضاع التنبؤ بالنسبة من المالية القوائم مستخدمي  / تمكي 

اماتها وسداد النقدية التدفقات تحقيق  عىل ز ز )رضوان، عىل األرباح وتوزي    ع إلي   (145، ص2006المساهمي 
المحاسبة لجنة أشارت بعدد من  المالية القوائم أهداف  إىلي ان الدولية معايي   تتأثر  وانما  أهدافا جامدة  ليست 

العوامل االقتصادية والقانونية والسياسية لتناسب المجتمع الذي تعد فيه هذه القوائم وعىل ضوء ذلك حددت 
 عدد من األهداف منها: 

ي اتخاذ  / توف1
ز لإلستفادة منها فز ز والمقرضي  ز والدائني  ز والمحتملي  ر معلومات يستفيد منها المستثمرين الحاليي 

 ،  م(2008القرارات. )أبانىمي
ز  للمستثمرين المفيدة المعلومات / توفي  2  النقدية المتوقعة التدفقات والمقارنة وتقييم التنبؤ  ألغراض والدائني 

 (. 132، ص 2000التدفقات )محمد، المتعلقة بهذه التأكد عدم التوقيت وحالة أو  المبلغ حيث من لهم بالنسبة
 أسس وإجراءات عرض وإعداد القوائم المالية حسب معايي  المحاسبة الدولية: 

ي  المحاسبة  معايي   أولت لقد
ة عناية الدولية المحاسبة معايي   لجنة أصدرتها الدولية الت   عن باإلفصاح   IAS كبي 

 او إلفصاح العرض عىل طريقة تركز نشأتها عند اللجنة كانت المالية، حيث القوائم واعداد المحاسبية المعلومات
ي 
اف، القياس  بطرق اهتمامها من أكير  المالية البيانات فز المعيار  وباإلضافة ( 2ص2007)خوري   واالعي  إىل 

ي الدوىلي رقم )   ي  تخصيص ( "عرض البيانات المالية تم1المحاستر
 قواعد عنها األخرى الصادرة المعايي   من كل فز

ي  المعلومات عن باإلفصاح خاصة
.  معيار يعالج كل الذي الموضوع تخص الت   من هذه المعايي 

ي  المعيار يهدف حيث  العام المعدة لإلستخدام المالية القوائم عرض أسس وصف إىل (1)  رقم الدوىلي  المحاستر
ات عير  المؤسسة وذلك لنفس للمقارنة المالية القوائم   قابلية ضمان بهدف وذلك  باإلضافة المالية المتتالية، الفي 
ز  المقارنة إمكانية إىل ي  األخرى المؤسسات مع لمؤسسة المالية القوائم بي 

ي نفس تعمل الت 
تكون  وحت   المجال، فز

   .وموثوقية وذات مصداقية مالئمة وبيانات معلومات عىل تحتوي أن يجب عالية جودة ذات القوائم هذه
 
ً
 (20، ص2009)نصار وحميدات، : يىلي  فيما تتلخص للمعيار الرئيسية األهداف فإن عليه وبناءا

 .العام الغرض ذات المالية القوائم لعرض إتباعها الواجب األسس تحديد - 
ز  المقارنة خاصية  توفر عىل التأكيد -  كة  لنفس المالية  القوائم بي  ز  المتتالية المالية القنوات عير  الرسر  والمقارنة بي 

كات مع المالية القوائم ي  األخرى الرسر
ي  تعمل الت 

 .المجال نفس فز
ها الواجب البيانات من األدئز  الحد وتحدد المالية، القوائم وعرض إلعداد العام اإلطار تحديد -  ي القوائم نرسر

 فز
 .المالية

اف والقياس الخاصة التفاصيل المعيار يحدد لم -   تركت هذه بل ومحددة، دقيقة عمليات عن واإلفصاح باالعي 
 .األخرى للمعايي   التفاصيل
ي  بما  المشاري    ع أنواع كافة عىل المعيار  هذا وينطبق 

كات المصارف  ذلك فز ، ورسر ز  إضافية هنالك متطلبات لكن التأمي 
 المعيار.  هذا متطلبات مع تتناسب األخرى المالية والمؤسسات للمصارف

 أسس إعداد القوائم المالية: 
ي  المعيار نص  القوائم إعداد  عند منها اإلنطالق يجب عامة واعتبارات أسس  عدة ( عىل1رقم )  الدوىلي  المحاستر

ي الدوىلي األول(   2 :وهي  المالية،  )المعيار المحاستر
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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 
ُ
للوظائف   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 

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    

 

 العرض العادل وتطبيق المعايبر المحاسبية  / 1
ي   للمنشأة، المالية والتدفقات الماىلي  واألداء الماىلي  المركز عادل بشكل المالية القوائم تعرض أن يجب

حاالت  وفز
ا نادرة

ً
وري ونجد أنه مضلال، يكون سوف المعايي   أحد متطلبات تطبيق  أن اإلدارة تجد قد جد  مخالفة من الضز

ي  عادال، إفصاحا تحقق  أن تستطيع  حت   المتطلب هذا
 :يىلي  كما اإلفصاحالمنشأة  عىل يجب الحالة هذه وفز

 وتدفقاتها الماىلي   وأدائها للمنشأة الماىلي  عادل المركز بشكل تعرض المالية القوائم أن  توصلت إىل قد اإلدارة أن -أ 
 النقدية. 

ي  طبقت قد اإلدارة أن- ب
ز  عن معيار خرجت أنها عدا فيما الدولية المحاسبية المعايي   المادية النواحي  كافة فز  معي 

 عادل.  إفصاح تحقيق  أجل من
 / السياسات المحاسبية 2

ي  المحددة والممارسات والقواعد واألعراف واألسس المبادئ هي  المحاسبية السياسات
ي  المنشأة  تتبناها الت 

 فز
 بالسياسات دراية عىل يكونوا أن المالية القوائم مستخدمي  عىل يجب حيث  .المالية القوائم وعرض إعداد

 تتضمن أن يجب لذلك سليمة، إقتصادية قرارات اتخاذ من  يتمكنوا حت   المنشأة  بواسطة المتبعة المحاسبية
ي  المحاسبية السياسات لكافة واضحا إفصاحا المالية القوائم

ي  استخدمت الت 
 .إعدادها فز

 / فرض استمرارية المنشاة3
 المنشأة لتصفية إما اإلدارة لدى نية هناك تكن لم ما مستمرة، المنشأة أساس عىل المالية والقوائم التقارير إعداد

 تقييمها أثناء علم عىل اإلدارة تكون ذلك عندما تفعل أن سوى واقغي  بديل أمامها وليس المتاجرة، عن التوقف أو
ة شكوكا تثي   قد ظروف أو بأحداث تتعلق  أي المادية، التأكد عدم بحاالت ي  كبي 

 كمنشأة البقاء عىل المنشأة قدرة  فز
 .التأكد عدم حاالت عن اإلفصاح يجب فإنه مستمرة،

 
 / المحاسبة عىل أساس االستحقاق 4

اف بالعمليات يتم ي  النقدية سداد أو استالم عند حدوثها وليس عند واألحداث اإلعي 
اف  أي يتم حكمها، وما فز اإلعي 

اف بالمضوفات يتم كما إكتسابها عند باإليرادات  أو السداد التحصيل  عن النظر بضف إستحقاقها عند اإلعي 
ة كل تستفيد النقدي، بحيث  .أعباء من يخصها بما وتتحمل إيرادات من يخصها بما مالية في 

 االعتبارات الهامة والعامة لعرض القوائم المالية : 
ي  المعيار حدد ي  العامة اإلعتبارات بعض األول الدوىلي  المحاستر

ي  العرض عدالة تضمن الت 
 يمكن المالية  القوائم فز

 بعضها.  ذكر
الجهة للرجوع اليها عند طلب أي  هذه وجود ألهمية وذلك المالية، القوائم إعداد عن المسؤولة الجهة تحديد /1

ي  الثقة يزيد المسؤولة الجهة هذه وجود أن إىل إضافة توضيح،
 المقدمة.  المعلومات فز

ورة2 ي  المحاسبية السياسات اختيار / ضز
 المالية.  جوهر األحداث وتمثل صحيح  بشكل األعمال نتائج تعكس الت 

ة من المالية القوائم عناض وتصنيف عرض / اثبات3  أعمال مقارنة لنتائج إجراء إمكانية لتوفي   أخرى، مالية في 
كة ات خالل الرسر كة تخرج وال متعاقبة، زمنية في  ي دوىلي اخر  طلب إذا  المعهود التصنيف من الرسر معيار محاستر

 .  اجراء تغيي 
ورة/ 4 ة القوائم تقديم ضز كة تطور إلظهار الحالية المالية القوائم مع سابقة لفي   .واجراء المقارنة  الرسر

 القوائم المالية األساسية حسب معايبر المحاسبة الدولية: 
 القرار، كأساس إلتخاذ الواحد السهم ربحية وعىل الدخل مركز عىل  المالية القوائم مستخدمي  واهتمام هدف كان
ي  لكن
ة اآلونة فز فتحول االهتمام من االهتمام  النقدية، توليد عىل المنشأة وقدرة سيولة يتوجه إىل االهتمام بدأ األخي 

 (71بقائمة الدخل اىلي قوائم مالية أخرى مثل قائمة المركز الماىلي وقائمة التدفقات النقدية )حماد، مرجع سابق، ص 
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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 
ُ
للوظائف   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 

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    

 

 القوائم المالية األساسية: 
: / قائمة المركز ال 1  ماىلي

ي  ملخص الماىلي  المركز قائمة
ي ستحصل المستقبلية اإلقتصادية والمنافع األصول من لكل تاريخز

 المنشأة عليها الت 
ي  الحقوق أو

م،  2006أو الماضية )إبراهيم وعية،   العمليات الحالية لبعض كنتيجة اإلقتصادية، الوحدة تمتلكها الت 
امات20ص ز ة، الماضية العمليات عن الناتجة الخصوم أو ( واإللي  ي  والحاضز

ي المستقبل تسوية تتطلب والت 
 عن فز

ويمكن تقديم أو أصول استخدام طريق   بأصول شامل كشف أنها عىل الماىلي  المركز قائمة تعريف خدمات. 
ز )حلوة،  بالقيم يقوم المنشأة وخصوم  (. 12، ص1991الحقيقية ليعير عن المركز الماىلي للمنشاة بتاري    خ معي 

 قائمة الدخل: / 2
ة، بأسماء  الدخال قائمة تعرف  المعيار الدولية المحاسبية فالمعايي   كثي 

ً
ي  مثال  المعدل (1)  رقم الدوىلي  المحاستر

ي  الخاص (8) رقم الدوىلي  والمعيار - المالية القوائم عرض –
ة خسارة أو رب  ح بصافز  الجوهرية واألخطاء الفي 

ات ي  والتغي 
المحاسبية فز ي  قائمة باسم القائمة ذهله تشي   السياسات 

فز  
ً
رئيسيا مكونا  القائمة  وتعد هذه  الدخل 

،ص )حماد  الدورية  يعرف226التقارير  ي  الزيادات هو  بأنه الدخال ( 
ة خالل  الناشئة اإلقتصادية المنافع فز  في 

ي  المحاسبة  
امات تودي اىلي زيادة حقوق الملكية   شكل فز

ز ي االلي 
،  2008.)حماد،  تدفقات داخله أو خارجة أو نقص فز

 ( 60ص
ي حقوق الملكية: 3

 
 / قائمة التغيبر ف

ي الدخل والتوزيعات األرباح والمسحوبات عىل الوضع 
يمكن تعريفها بانها التقدير الذي يتم من خالل بيان تأثي  صافز

ة المحاسبية. )الفقرة  (  86الماىلي للمنشاة خالل الفي   معيار المحاسبة الدوىلي
 
 ية: / قائمة التدفقات النقد4

توقيت تختص  النقدية التدفقات هذه النقدية التدفقات  بإظهار  المنشأة  سيولة ومدى التدفقات ومصادر 
اماتها، وبمقدرتها ز  أن كما الدخل، لقائمة بديال ليست التدفقات النقدية قائمة إن القول يمكن لذا عىل سداد الي 

ي  الخاص  الجزء وخصوصا النقدية التدفقات قائمة
 لصافز

ً
بالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ال تعد بديال

 (. 256ص 1996الرب  ح. )الوابل 
 الدراسة التطبيقية 

كة السعودية للنقل الجماعي ) سابتكو(   الشر
 التأسيس وأبرز المحطات والتوسع والنمو: 

العام   ي 
السع1979فز العربية  بالمملكة  العام  النقل  مفهوم  سيخ  بي  الحكومة  بدأت  كة م  الرسر تأسيس  عير  ودية 

كة لتكون بذلك  كة سعودية مساهمة وتعد الحكومة أكير مساهىمي الرسر السعودية للنقل الجماغي "سابتكو" كرسر
كة رأسمالها ب )  ي األول. وقد حدد النظام االساشي للرسر

ي الوطتز ( مليون ريال سعودي، وتم زيادته  1000الناقل الير
ي عام  

( مركبة مختلفة االنواع 3250سعودي، ويتكون اسطول سابتكو أكير من ) ( مليون ريال  1250م إىل ) 2007فز
والمواصفات ومزودة بأحدث التقنيات وأنظمة تتبع المركبات، ولإليفاء بمتطلبات تقديم الخدمة لعمالئها تقوم  

ز وإنتاجيتهم حيث بلغ   ية ورفع كفاءة العاملي  ز عىل االستخدام االمثل لمواردها البرسر كي 
ي سابتكو  سابتكو بالي  منسوئر
ي وإداري. 3600أكير من ) 

ز سائق وفتز ز حسب فئاتهم الوظيفية بي   ( موظف موزعي 

ي تقدمها سابتكو: 
 الخدمات الت 

 :  توفر سابتكو مجموعة من الخدمات لمختلف فئات العمالء وهي
 خدمات النقل العام داخل المدن  -1
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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 
ُ
للوظائف   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 

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    

 

المدن الرئيسية )الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تقدم سابتكو خدمات النقل العام عىل شبكة الطرق داخل  
 جدة، الدمام( بتعرفة محددة وفق جداول تشغيلية وتقاطر منتظم. 

 خدمات النقل بير  المدن -2
ز المدن وتربط أكير من )  ز المدن عير شبكة خطوط واسعة ومنتظمة بي  ( مدينة  350تقدم سابتكو خدمة النقل بي 

ي مختلف مناطق ا
. 157( محطة وعدد ) 13( رحلة يوميا ً من خالل ) 650لمملكة بتوفي  أكير من ) ومركز فز

ً
 ( وكيال

 خدمات النقل الدوىلي -3
 14تقدم خدمات النقل الدوىلي لخمس دول مجاورة )مض، االمارات، البحرين، السودان، اليمن( من خالل ) 

ً
( خطا

. 18و ) 
ً
 ( رحلة يوميا

ة -4  (: VIP EXPRESS)الخدمة الممبر 
ة دون توقف وتقدم فيها خدمات خاصة للركاب داخل الحافلة طوال  تقدم سابتكو رحالت رفيعة المستوى مبارسر

ة ومتوسطة.  ز قصي  اوح مدة الرحالت بي 
 الرحلة وتي 

 الخدمات المتخصصة -5
 تقدم سابتكو مجموعة متنوعة من خدمات التنقل عير اسطول مركباتها وفق اختيارات عمالئها ومنها: 

 نقل الحجاج والمعتمرين والزوارخدمة  -
ز  -  خدمة نقل الموظفي 
 خدمة النقل التعليىمي  -
ز مدن المملكة وخارجها  -  خدمة التوصيل بي 
 خدمة الجوالت السياحية ورحالت المدارس والجامعات والجمعيات والفعاليات المختلفة.  -
 خدمة التأجي  بنظام الساعة أو اليوم -
ة  - كات والمنشآت عقود الخدمات طويلة وقصي   المدى للرسر
 خدمات الليموزين  -
 الجوالت السياحية( –االقامة -التنقل –خدمات العمرة الشاملة )االعاشة -

 الخدمات الرقمية 
ي التنقل الذكي لمواكبة رؤية  

لرفع مستوى جودة الحياة ونمط العيش لتقديم    2030هي إحدى مبادرات سابتكو فز
 خدمات التنقل الرقمية بالمملكة. 

 اءات الدراسة الميدانية: إجر 
ي الدراسة الميدانية وذلك بتحديد عينة ومجتمع الدراسة، ووصف أداة الدراسة ثم  

يتناول هذا المنهج الذي أتبع فز
ي تحليل البيانات. 

ي تم استخدمها فز
 األساليب اإلحصائية الت 

ي تحليل بيانات الدراسة: 
 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة ف

 تم  25( اإلصدار )SPSSالبيانات تم استخدام برنامج )لتحليل  
ً
(، ولتحليل ومعالجة بيانات الدراسة إحصائيا

 :  استخدام عدد من األساليب اإلحصائية منها ما يىلي
ات.  .1  الجداول والشكال البيانية لمقارنة المتغي 
ات الدراسة، مع قيمة  .2 ز متغي  سون البسيط للتعرف عىل طبيعة العالقة بي   %. 5خطاء مسوح به  ارتباط بي 

 بيانات الدراسة: 
الصحة  وزارة  من  فايروس كورونا  بيانات  الحصول  وتم  األهداف،  لتحقيق  بيانات كمية  عىل  الدراسة  اعتمدت 

كة النقل الجماغي السعودية.   السعودية والقوائم المالية لرسر
 م 2020/ 12/ 1إىل  2020/ 3/ 1حدود الدراسة الزمنية 
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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 
ُ
للوظائف   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 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز
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ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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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
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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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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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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 
ُ
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ْ
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ُ
% 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
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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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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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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 
ُ
للوظائف   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 

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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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 
ُ
للوظائف   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 

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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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 
ُ
للوظائف   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 

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    

 

 قائمة التدفقات النقدية 
ي االنشطة التشغيلية  -1
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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 
ُ
للوظائف   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 

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

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 التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية 
 
 صاف

 
 

 فايروس كورونا 
ات الكمية التالية   ات لفايروس كورونا لبيانات رب  ع السنوية. تم استخدام المؤرسر  كمؤرسر

 متوسط اإلصابات الجديدة  -1
 تراكم الحاالت الجديدة  -2
 متوسط الوفيات الجديدة  -3
 تراكم الوفيات  -4

ي المملكة العربية السعودية 4جدول )
 
 ( متوسط وتراكم اإلصابات والوفيات بفايروس كورونا ف

Date 
متوسط 
 الحالت 
 الجديدة 

تراكم 
 الحاالت
 الجديدة 

 متوسط 
 الوفيات 

 تراكم 
 الوفيات 

31/03/2020 17.5618 1563 0.11236 10 

30/06/2020 2060 186436 17.46154 1599 

30/09/2020 1605.989 334187 34.13043 4739 

01/12/2020 373.7581 357360 18.66129 5896 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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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
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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 
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
 

 
 
 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – آذار    – 15                                                  (  -  251 220) ص:   حادي عشر البحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

244 
كة السعودية للنقل الجماعي )سابتكو(                                                            محمد              أثر جائحة كورونا عىل القوائم المالية دراسة حالة الشر

  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 
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ُ
للوظائف   عام ت

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

 

 
متوسط 
االصابات 
 الجديدة 

 تراكم
الحاالت 
 الجديدة 

متوسط 
 الوفيات 

تراكم 
 الوفيات 

 2020اجماىلي الرب  ح )الخسارة( 

 معامل 
 االرتباط

-.886 -.403 -.355 -.163 

 896. 769. 736. 307. اإلحتمالية 

 3 3 3 3 العدد

 2020ا)لخسارة( الرب  ح من العمليات 

 معامل 
 االرتباط

*-.998- -.818 -.786 -.649 

 551. 424. 391. 038. اإلحتمالية 

 3 3 3 3 العدد

يبة الدخل   2020الخسارة قبل الزكاة وضز

 معامل 
 االرتباط

*-.999- -.809 -.777 -.638 

 560. 433. 400. 029. اإلحتمالية 

 3 3 3 3 العدد

ة   2020خسارة( رب  ح الفي 

 معامل 
 االرتباط

*-.999- -.806 -.773 -.633 

 564. 437. 404. 024. اإلحتمالية 

 3 3 3 3 العدد

ة   للفي  الشامل  الرب  ح   الخسارة(   ( إجماىلي 
2020 

 معامل 
 االرتباط

-.988 -.675 -.636 -.471 

 688. 562. 528. 100. اإلحتمالية 

 3 3 3 3 العدد
ز متوسط الحاالت  5المصدر: من الجدول )  ات فايروس ( تم إيجاد عالقة عكسية معنوية بي  الجديدة كأحد مؤرسر

 كورونا وعناض قائمة الدخل التالية: 

 (P=0.038الرب  ح )الخسارة( من العمليات )  -

يبة الدخل )  -  ( P=0.029الرب  ح )الخسارة( قبل الزكاة وضز

ة )  -  ( P=0.025الرب  ح )الخسارة( للفي 
 % لفايروس كورونا عىل قائمة الدخل. 5وهذا دليل عىل وجود أثر معنوي 

كة سابتكو العالقة ب ات فايروس كورونا وعنارص المركز الماىلي لشر  ير  مؤشر
كة سابتكو 6جدول ) ات فايروس كورونا وعنارص المركز الماىلي لشر  ( العالقة بير  مؤشر
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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 
ُ
للوظائف   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 

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    

 

 
متوسط 
االصابات 
 الجديدة 

تراكم 
الحاالت 
 الجديدة 

متوسط 
 الوفيات 

تراكم 
 الوفيات 

إجماىلي 
الموجودات  

2020 

 معامل 
 االرتباط

.672 .064 .012 -.186 

 881. 993. 959. 531. االحتمالية 

 3 3 3 3 العدد

إجماىلي 
المطلوبات 
وحقوق 
الملكية  
2020 

 معامل 
 االرتباط

.373 .870 .895 .965 

 168. 295. 329. 757. االحتمالية 

 3 3 3 3 العدد

 168. 295. 329. 757. االحتمالية 

 3 3 3 3 العدد
 

. ( لم 6من الجدول )  ات قياس فايروس كورونا وعناض المركز الماىلي ز مؤرسر  نجد أي ارتباط بي 
 اليومي وعدد الوفيات 

ز  عىل ذلك تم قبول الفرضية األوىل القائلة هنالك أثر ذو داللة إحصائية لعدد المصابي 
ً
تأسيسا

كة السعودية للنقل الجماغي )سابتكو(.  ي من خالل   عىل عناض قائمة الدخل وقائمة المركز الماىلي للرسر
قبول جزئ 

 التأثي  عىل قائمة الدخل. 
 اليومي عىل  

التحقق من الفرضية الثانية: هنالك أثر ذو داللة إحصائية لعدد الوفيات اليومي وعدد المصابير 
كة السعودية للنقل الجماعي )سابتكو(.  ي حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للشر

 
 عنارص قائمة التغبر ف

ي حقوق  تم استخدام اال
ات فايروس كورونا وعناض قائمة التغي  فز ز مؤرسر رتباط الخطي البسيط لقياس العالقة بي 

ي الجدول 
 الملكية وقائمة التدفقات النقدية كما فز

كة سابتكو  ي حقوق الملكية لرسر
ات فايروس كورونا وعناض التغي  فز ز مؤرسر  العالقة بي 

ات فايروس كورونا وعنارص 7جدول ) كة سابتكو  ( العالقة بير  مؤشر ي حقوق الملكية لشر
 
 التغبر ف

 
متوسط 
االصابات 
 الجديدة 

تراكم 
الحاالت 
 الجديدة 

متوسط 
 الوفيات 

تراكم 
 الوفيات 

المال  رأس 
 المصدر

 معامل 
 االرتباط

a. a. a. a. 

     االحتمالية 

 3 3 3 3 العدد

االحتياطي  
 النظامي 

 معامل 
 االرتباط

a. a. a. a. 

     االحتمالية 
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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 
ُ
للوظائف   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 

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    

 

 3 3 3 3 العدد

االحتياطي  
ي 
 االتفاف 

 معامل 
 االرتباط

a. a. a. a. 

     االحتمالية 

 3 3 3 3 العدد

احتياطي  
تقويم   إعادة 
 االستثمارات 

 معامل 
 االرتباط

.629 .976 .986 *.999 

 021. 105. 139. 567. االحتمالية 

 3 3 3 3 العدد

األرباح 
 المبقاة 

 معامل 
 االرتباط

-.769 
-1.000-

* 
-1.000-

* 
-.974 

 146. 020. 014. 442. االحتمالية 

 3 3 3 3 العدد

حقوق 
غي    الملكية 

 المسيطرة

 معامل 
 االرتباط

-.862 -.990 -.981 -.924 

 249. 123. 089. 339. االحتمالية 

 3 3 3 3 العدد

إجماىلي 
حقوق 
 الملكية 

 معامل 
 االرتباط

-.783 
-1.000-

** 
*-.999- -.968 

 161. 035. 001. 427. االحتمالية 

 3 3 3 3 العدد
 

ي  
، واالحتياطي االتفاف  ي حقوق الملكية رأس المال المصدر، االحتياطي النظامي

من الجدول )( نجد أن عناض التغي  فز
ة الدراسة لذلك تم حذفها من التحليل.   لم تتغي  قيمها خالل في 

 العالقات التالية: كما وجدنا 

ز احتياطي إعادة التقويم وتراكم الوفيات )  -  (P=0.021عالقة طردية معنوية بي 

-  ( الجديدة  الحاالت  وتراكم  المبقاة  االرباح  ز  بي  معنوية  عكسية  الوفيات P=0.014عالقة  ومتوسط   )
 (P=0.020) 

 إجماىلي حقوق الملكية وتراكم الحاالت الجديدة )  -
ز ( ومتوسط الوفيات  P=0.001عالقة عكسية معنوية بي 

 (P=0.035) 
ي حقوق الملكية. 5وهذا دليل عىل وجود تأثي  معنوي 

ات فايروس كورونا والتغي  فز ز مؤرسر  % بي 
كة سابتكو 8جدول ) ات فايروس كورونا وقائمة التدفقات النقدية لشر  ( العالقة بير  مؤشر
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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 
ُ
للوظائف   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 

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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ز عناض قائمة التدفقات النقدية 8من الجدول )  ات قياس فايروس كورونا، ( تم وجود عالقة غي  دقيقة بي  ومؤرسر
 عدم الدقة نابع من قلة بيانات عناض قائمة التدفقات النقدية. 

ز   عىل ذلك تم قبول الفرضية الثانية القائلة هنالك أثر ذو داللة إحصائية لعدد الوفيات اليومي وعدد المصابي 
ً
تأسيسا

التدفقا وقائمة  الملكية  ي حقوق 
فز التغي   قائمة  عناض  عىل  الجماغي اليومي  للنقل  السعودية  كة  للرسر النقدية  ت 

ي حقوق الملكية 
ي من خالل التأثي  عىل عناض قائمة التغي  فز

 )سابتكو(. قبول جزئ 
 النتائج والتوصيات: 

 النتائج: 
ً
 أوال
كة  1 للرسر الماىلي  المركز  وقائمة  الدخل  قائمة  عناض  عىل  الوفيات  وعدد  اليومي   

ز المصابي  لعدد  تأثي   يوجد   /

ي حجم مبيعات التذاكر السعودية  
للنقل الجماغي )سابتكو(من خالل التأثي  عىل عناض قائمة الدخل المتمثل فز

ي الرب  ع األخي  من العام 
ي بصورة ملحوظة فز

ي الرب  ع األول من نفس العام . 2020الذي تدئز
 عنه فز

ي    / يوجد تأثي  لعدد2
 اليومي وعدد الوفيات عىل عناض قائمة التغيي  فز

ز حقوق الملكية وقائمة التدفقات  المصابي 
كة السعودية للنقل الجماغي )سابتكو( وهذا دليل عىل وجود تأثي  معنوي  ات فايروس 5النقدية للرسر ز مؤرسر % بي 

ي حقوق. 
 كورونا والتغي  فز

 بفعل الجائحة، سيحتاج قطاع النقل إىل وقت أطول وجهود أكير 3
ً
را /   قطاع النقل أحد القطاعات األكير تضز

ي من اآلثار السلبية. 
 للتعافز

وط 4 ي خلفتها جائحة كرونا مثل تلبية رسر
ورة تطوير حزمة من الحلول الهادفة إىل معالجة تلك التحديات الت  /   ضز

ي مدة السفر. 
 التباعد االجتماغي والتعامل مع الزيادة اإلجمالية فز
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كات ا5 ى المشكالت المالية بالنسبة لرسر جسد السيولة واحدة من كير
ُ
وط الدفع  / ت لنقل، لذا تجب إعادة النظر برسر

 والنواحي التجارية ذات الصلة بالتكاليف الداخلية والموردين ومزودي الخدمات. 
ات األولية ا ضمن نماذجهم التشغيلية 6  عىل مشغىلي وسائل النقل عىل أقل تقدير دراسة اعتماد التغيي 

ز /   ويتعي ّ

زم لتحقيق التأقلم الرسي    ع والفعال مع منهجية النقل الجديدة الُمصممة والتجارية، بغية تزويد العمالء بالدعم الال
ل إيجابية وفعالة. 

ّ
وس، والهادفة إىل توفي  تجارب تنق  للحد من انتشار الفي 

ز القصي  والطويل،  7 ي إيرادات النقل نتجت عنه مجموعة واسعة من التحديات عىل المديي 
/ حدث انخفاض حاد فز

 من تخفيض الرو 
ً
. انطالقا ز  اتب واالستغناء عن الموظفي 

 التوصيات: 
ً
 ثانيا
ي الوقت  1

/ إعادة تصميم كافة نواحي السفر والتنقل بغية تجديد ثقة المسافرين بسالمة نظام النقل، مع العمل فز

ات زيادة زمن االنتظار وانخفاض القدرة عىل استيعاب المسافرين.   ذاته عىل موازنة تأثي 
كات2 ي.  / توفي  الدعم الكامل لرسر  المواصالت والنقل الير
يء. 3 ي تفرضها الحكومة عىل قطاع النقل الير

ائب والرسوم الت   / تخفيض او تأجيل او إعفاء من الضز
4 .  / تسهيل اإلجراءات المالية لحصول القطاع عىل قروض مالية بضمانات حكومية وبأقل هامش ربخي

 المراجع: 
 الكتب: 

ي   
وسات  مطبعة جا2014كروفر دورئ  معة أكسفورد بريطانيا  ترجمة : أسامة فاروق حسن  جمهورية مض م الفي 
 العربية .  

ي ضوء المعايي  المحاسبية االسكندرية 
ي إعداد وعرض القوائم المالية فز

ز السيد احمد لطفز  . 50ص2008امي 
 . 1991جنان رضوان حلوة النظرية المحاسبية الكتب والمطبوعات الجامعية حلب 

عبدالعال حماد قواعد وإعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وفقا لمعايي  المحاسبة   سمي  محمد الشاهد وطارق
 .  20م ص 2000الدولية اتحاد المصارف العربية 

 . 35م ص 2005طارق عبدالعال حماد التقارير المالية الدار الجامعية مض
اىلي   المبادئ  من  المعاض  ي  المحاستر النموذج  جنان  حلوة  الثانية  رضوان  الطبعة  األردن  للنرسر  وائل  دار  المعايي  

 . 145م ص 2006
 محمد أبو نصار وجمعة حميدات معايي  المحاسبة واالبالغ الماىلي الدولية دار وائل للنرسر األردن

ي إبراهيم   . 132ص2000محمد محمود عبد ربه طريقك اىلي البورصة الدار الجامعية اإلسكندرية مض   محمد صير
 . 2006وطارق عبدالعال وهاشم احمد عطية اساسيات المحاسبة مطبعة دار السالم مض

ز  ز األردنيي   . 2ص2007/ 72/ 71نعيم سابا خوري تحرير خدمات التدقيق والمحاسبة المدقق جمعية المحاسبي 
ت الت  تمت عىل معايي  المحاسبة  يخي ابو طالب معايي  التقارير الدولية ونظرية المحاسبة وفقا الحدث التعديال 

كة ناس للطباعة مض   . 2006الدولية رسر
أرباح  اىلي  بالقياس  مقارنة  تحليلية  دراسة  النقدية   التدفقات  لقائمة  اإلعالمي  المحتوى  الوابل  عىل  بن  وابل 

   2العدد    36االستحقاق  معهد االداراة العامة  الرياض  المجلد 
 . 20ص2009

م 2008يونيو 5معوقات محاسبية تواجه منشآت جريدة الرياض اليومية مؤيد سليمان ابانىمي 
mabanmy@alriyadh.com 

ي الدوىلي األول المعايي  المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة معايي  المحاسبة الدولية منشورات  المعيار المحاستر
ز ا ي للمحاسبي  ز المجمع العرئر  . 73ص 1999لقانوني 

mailto:mabanmy@alriyadh.com
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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 
ُ
للوظائف   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 

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    

 

 . 3وزارة الصحة المملكة العربية السعودية عش بصحة  دليل ارشادي  ص  
ي.   الهيئة العامة للنقل الير

ز  ي ظل ظروف كورونا هيئة المحاسبي 
ي يجب مراعاتها عند اعداد القوائم المالية فز

ة مختضة لألهم المعايي  الت  نرسر
ز ابريل .   م 2020السعوديي 
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