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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة] ي المشاري    ع الصغير
 
 [ أهمية السجالت المحاسبية ف

 

 إعداد الباحثة: 

فت صايل عبد الخريسات]   [ مير

 [كاتبة حسابات ] 

كة / البلقاء]   [ مجلس الخدمات المشير

 

 الملخص: 

ز لديها   الموظفي  تأهيل وتدريب  المنشأة  ي يجب عىل 
الت  المواضيع  أهم  المحاسبية من  للقيام تدقيق السجالت 

االستخدام  سوء  من  المنشأة  وحسابات  ممتلكات  عىل  للمحافظة  وذلك  والمطابقة  والفحص  التدقيق  بعملية 
ة عىل المنشأة، وال تخلوا أي منشأة من من القيام بعملية تدقيق السجالت، ولكي  والعبث، مما يسبب خسارة كبي 

محاسبية، سعينا جاهدا بأن يكون هناك حقيبة  يتمكن المدقق من القيام بمهمة إحكام الرقابة عىل السجالت ال
)تدقيق السجالت المحاسبية( تهدف إىل تحديد الدور الذي يجب أن يقوم به مدقق الحسابات وإدارة المنشأة 

 تجاه المحافظة، والرقابة، المدينون والدائنون و مطابقة األرصدة. 

 

Abstract : 

Auditing accounting records is one of the most important issues that the facility must qualify and train 

its employees to carry out the process of auditing, examination and conformity, in order to preserve the 

property and accounts of the facility from misuse and tampering, which causes a great loss to the facility. 

And no establishment is exempt from performing the process of auditing records, and in order for the 

auditor to be able to carry out the task of tightening control over the accounting records, we have striven 

to have a bag (auditing the accounting records) aimed at defining the role that the auditor and the 

management of the establishment should play towards the governorate, Control, debtors, creditors and 

reconciliation of balances. 
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 المقدمة: 

ة، فقد تسأل كة صغي  ي   هي السجالت المحاسبيةما   إذا كنت تدير رسر
ي االحتفاظ بها؟. سنناقش فز

وكيف يمكنتز
كة إىل االحتفاظ بها ي قد تحتاج الرسر

 .هذه المقالة السجالت المحاسبية المختلفة الت 

كات أن  السجالت المحاسبية تعتي   كة، يتطلب قانون الرسر ح معامالت المنظمة. بالنسبة للرسر كافية إلظهار ورسر
ز المديرين تكون هذه   كة وتمكي  ي أي وقت، عن المركز الماىلي للرسر

السجالت قادرة عىل الكشف بدقة معقولة، فز
انية العمومية وحساب األرباح والخسائر للوائح القانونية ز  . من ضمان امتثال المي 

عىل إدخاالت لجميع األموال المستلمة والمرصوفة  السجالت المحاسبية عىل وجه الخصوص، يجب أن تحتوي
ا أصول وسجل

ً
اء البضائع وبيعها، يجب أن تكون سجالت المخزون كافية أيض كة. إذا تم رسر امات الرسر ز  .والي 

ي تد عند تكوين رأي تدقيق ، سينظر المدقق الذي يقوم بإجراء
كات فيما إذا كان قد  قيق قانون  بموجب قانون الرسر

ي لم تتم زيارتها. عالوة عىل 
تم االحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة واستالم عوائد مناسبة للتدقيق من الفروع الت 
 .ذلك، سينظر المدقق فيما إذا كانت الحسابات تتفق مع السجالت والعوائد المحاسبية 

 : المحاسبي   ةما ه  ي السجالت  ❖

كة، ويمكن استخدامها لتحليل األداء الماىلي  
السجالت المحاسبية هي أي نوع من الوثائق المتعلقة باألداء الماىلي للرسر

ي حالة المراجعة. كقاعدة عامة، يجب االحتفاظ بالسجالت المحاسبية لمدة سبع سنوات عىل األقل 
أو كدليل فز

 .ألغراض المراجعة 

ي إعداد البيانات المالية أو السجالت ذات الصلة لمراجعة الحسابات  ستنداتهي جميع الوثائق والم
ي تشارك فز

الت 
واالستعراضات المالية. وتشمل السجالت المحاسبية سجالت األصول والخصوم، والمعامالت النقدية، ودفاتر 

 .األستاذ، وأية مستندات داعمة مثل الشيكات والفواتي  

ع ز  والقواني  القواعد  ق  طبَّ
ُ
بالسجالت وت االحتفاظ  عىل  المحاسبة  كات  ورسر المحاسبية  الكيانات  إلجبار   

ً
موما

أن تحتفظ  المالية  المتحدة، يتطلب المجلس األعىل لألوراق  الواليات  ي 
الزمن. ففز ة محددة من  المحاسبية لفي 

كات المحاسبية بسجالت المراجعات لمدة سبع سنوات عىل األقل وأن تحتفظ بأي سجالت تدعم أو  تشكك   الرسر
ي استنتاجات التدقيق 

 .فز

المحاسبية:  السجالت  اهم هذه  ومن  وع  المرسر وطبيعة  بشكل كبي  حسب حجم  السجالت  سجل  تتعدد هذه 
الثابتة )الدائنون( وسجل   االصول  الموردين  )المدينون( وسجل حركة  العمالء  االهالكات وسجل حركة  وسجل 

 .ف المخازن وحركتهامحاضز الفحص واالستالم وموازين المراجعة وسجل اصنا

 

 

 

https://motaber.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84/
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  : أهم   ية السجالت المحاسب  ية ❖

يبية، يتم تعريف السجالت المحاسبية عموًما عىل أنها مستندات مالية ومحاسبية تلخص   ي نظر السلطات الرصز
فز

كة وتؤيدها   .معامالت الرسر

 مسك السجالت المحاسبية: مسألة االمتثال 

  
ً
وريا المحاسبة ضز االحتفاظ بسجالت  والمنظمات غي  يعد  الصناديق  إىل  )باإلضافة  المسجلة  كات  الرسر لجميع 

ها(.   الربحية والجامعات وغي 

المالية  المعامالت  جميع  بالتفصيل  توضح  محاسبية  بسجالت  االحتفاظ  كات  الرسر من  يتطلب  ذلك  ومع 
ي تمت عىل مدار العام. من خالل التحقق من هذه السجالت ، يمكن للسلطات الم

الية تحديد ما والمحاسبية الت 
السجالت  تشكل هذه  للقانون.  ا 

ً
وفق والخدمات  السلع  يبة  / ضز والخدمات  السلع  يبة  قد جمعت ضز إذا كنت 

يبية البيانات المالية أساس ستخدم إلصدار اإلقرارات الرصز
ُ
ي ت
كة ، والت   .للرسر

يبية  -2  يمكن أن تؤدي السجالت المحاسبية جيدة التنظيم إىل تحقيق وفورات ض 

ائب. يمكن أن  ي توفي  األموال عىل الرصز
كات فز ا الرسر

ً
يمكن أن تساعد السجالت المحاسبية الشاملة والمنظمة جيد

يبة المدخالت   تكون السجالت بمثابة تذكي  للمرصوفات القابلة للخصم وائتمانات ضز

 توفر السجالت المحاسبية أساًسا للتنبؤ الماىلي  - 3

يمكنك  المستقبل.  ي 
فز أدائها  بكيفية  التنبؤ  كتك عىل  لرسر والحاىلي  السابق  الماىلي  الوضع  فهم  يساعدك  أن  يمكن 

ي مشاري    ع جديدةاستخدام سجالت الحسابات السابقة لتقي
وع فز  .يم وضعك السابق وإجراء التعديالت قبل الرسر

ة والمتوسطة كات الصغي   .بسبب نقص االستعداد التنبؤ الماىلي  لسوء الحظ ، غالًبا ما تهمل الرسر

ي تحسير  إدارة األعمال  -4
 
 يمكن أن تساعد السجالت المحاسبية ف

تعد  ، كة  رسر أي  ي 
هذه  المحاسبة فز إىل  بالوصول  قمت  إذا  المعلومات.  معظم  فيها  تتمركز  ي 

الت  األقسام  أحد 
ا البحث عن 

ً
ي تواجهها. يمكنك أيض

كتك والمشكالت الت  المعلومات واستخدامها ، يمكنك تحديد احتياجات رسر
ات أداء رئيسية معينة  .االتجاهات وتتبع أرباحك أو خسائرك وتحليل مؤرسر

ي اتخاذ قرارات مهمة برسعة ، وزيادة األرباح وإطالة متوسط  يمكن أن ت
العمر المتوقع  ساعدك هذه المعلومات فز

 .لعملك

 

https://motaber.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أنواع السجالت المحاسبية:  ❖

لغرض  منها  ويستخدم كل   ، عملك  حول  معينة  معلومات  المحاسبية  السجالت  من  المختلفة  األنواع  توضح 
ا بسجل آخر  

ً
ي مجموعة البيانات المالية الخاصة بك. عىل الرغم من أن برامج  مختلف ، ولكن كل نوع مرتبط أيض

فز
ي تدخلها ، فال يزال من المهم فهم كيفية 

المحاسبة الحديثة تنسر  هذه البيانات تلقائًيا بناًء عىل المعامالت الت 
 .استخدام كل نوع من أنواع السجالت المحاسبية

 المعامالت  -1

ي سجل م المعاملة هي نقطة البداية ألي اؤه أو بيعه،  .حاسب  إنه المحفز للعملية بأكملها الذي ُيظهر أي عنرص تم رسر
كة   .أو إهالكه، وما إىل ذلك، الذي تتعامل معه الرسر

 المجالت  -2

كة بالكامل  كة. يمكن أن تغطي المجالت جميع معامالت الرسر ي تجري  ها الرسر
تسجل المجالت جميع المعامالت الت 

هناك   تكون  أن  يمكن  تحديث  أو  يتم  أن  الوحيدة هي  ورة  الرصز كة.  الرسر من  مختلفة  لمجاالت  مختلفة  مجالت 
 .المجالت باستمرار وأن يتم تسجيل جميع المعامالت بطريقة ما 

 سجل الحسابات العام   -3

ي 
ي دفي  اليومية إىل األماكن المخصصة فز

ي تؤدى فز
دفي  الحسابات العام هو عبارة عن سجل لجميع المعامالت الت 

ي تم تحديدها حسب نوع المعاملة. وذلك من أجل تسهيل المعامالت وتصنيفها بشكل   دفي  
الحساب العام والت 

ي إعداد
ان المراجعة صحيح فز ي نهاية المطاف مير 

كة القوائم المالية وفز  .للرسر

 بيان الدخل  -4

الرب  ح   بيان  باسم  ا 
ً
أيض ُيعرف  بك.  الخاصة  التجارية  والمرصوفات  الدخل  معامالت  جميع  الدخل  بيان  يرسد 

ة   والخسارة. يستخدم هذا النوع من السجالت المحاسبية لقياس ربحية عملك. يمكن إنشاء بيانات الدخل ألي في 
 .نوي أو سنويعمل محددة ، وعادة ما يتم إعدادها عىل أساس يومي أو شهري أو رب  ع س

ا من النفقات أو يولد 
ً
ات يتكبد فيها عملك مزيد يتيح لك تحليل اتجاهات بيان الدخل تحديد ما إذا كانت هناك في 

انية أو الفائض  ز  إضافًيا، حت  تتمكن من التخطيط لنقص المي 
ً
 .دخًل
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

انية العمومية  -5  المير 

ي تمتلكها رسر 
انية العمومية األصول والخصوم الت  ز كتك. يتم تقسيم أصولك ومطلوباتك إىل فئات جارية تسجل المي 

تيب السيولة انية العمومية ، ويتم رسدها بي  ز ي المي 
 .وطويلة األجل فز

ي غضون عام ، وستستغرق أرصدة الحسابات طويلة  
الجارية فز أو دفع الحسابات  يتم استهالك  أن  المتوقع  من 

انية العمومية ، وتشمل أرصدة  األجل أكير من عام لالستهالك أو الدفع. يتم إدراج األ  ز ي المي 
 فز
ً
صول األكير سيولة أوال

 .نقدية وحسابات القبض

ين   ز والمشي  ز هذه العناض للمستثمرين والمقرضي  انية العمومية. يتيح الجمع بي  ز ي المي 
ا فز
ً
تظهر حقوق المالك أيض

كة كة تحليل الوضع الماىلي المحتمل للرسر
ز للرسر  .المحتملي 

 نقدية بيان التدفقات ال  -6

يسجل بيان التدفقات النقدية التدفقات الداخلة والخارجة من النقد. يختلف هذا عن بيان الدخل ، حيث قد 
ي  
اكمة الت  يحتوي بيان الدخل عىل معلومات عن الدخل المكتسب الذي لم يدفعه العمالء بعد ، والمرصوفات المي 

 .لم يدفعها عملك بعد 

ي تم إكمالها فعلًيا مالًيا ألنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل. يتم  ُيظهر بيان التدفق النقدي فقط المعا
مالت الت 

ي من النقود لدفع نفقاته
 .استخدام هذا السجل لتحديد ما إذا كان عملك قد تلف  فعلًيا ما يكفز

 : مك            ونات السج الت المحاسب    ية ❖

العديد من العناض األساسية. فيما يىلي بعض من   تتكون السجالت المحاسبية من مكونات متعددة ، لكل منها 
 .أهمها

 سجالت المبيعات  -1

كة. وهي تتضمن معلومات مثل تاري    خ البيع واسم العميل   ي تقوم بها الرسر
ترسد مجلة المبيعات جميع المبيعات الت 

يبة )إن وجدت( والمبلغ اإلجماىلي 
ائب وتفاصيل الرصز  .والمبلغ قبل الرصز

 سجالت المصاريف  -2

اء واسم المورد   كة. يتضمن معلومات مثل تاري    خ الرسر ي تتكبدها الرسر
ترسد مجلة المصاريف جميع المصاريف الت 

يبة )إن وجدت( والمبلغ اإلجماىلي 
ائب وتفاصيل الرصز  .وفئة النفقات والمبلغ قبل الرصز
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 سجالت اإليصاالت النقدية وسجالت المدفوعات النقدية  -3

ا  
ً
دفي  يومية لإليصاالت النقدية ودفي  يوميات الرصف النقدي. تشي  كل من تتضمن السجالت المحاسبية أيض

 .هذه المجالت إىل التاري    خ والمبلغ المتضمن والحساب المستخدم للمعاملة 

اء،  ا نوع اإليصال )بيع العميل، والقرض، والسلف المقدم من المساهم، وعائد الرسر
ً
ستشمل هذه السجالت أيض
ائب، وما  داد، والرصز ائب،   واالسي  إىل ذلك( أو الرصف )دفع المورد، ودفع القرض، والسلف إىل المساهم، ودفع الرصز

ا، يتم تسجيل المصدر من أجل ربطه بصفقة ما  ً  .والراتب، إلخ( أخي 

 سجالت الرواتب   -4

جميع   ترسد  فهي   ، اسمها  يوحي  الرواتب. كما  مجلة  هو  المحاسبة  لسجالت  الرئيسية  المكونات  الرواتب أحد 
حول  وتفاصيل  ي 

الصافز والمبلغ  اإلجماىلي  والمبلغ  الدفع  ة 
وفي  الموظف  اسم  يتضمن  ة.  في  لكل  المدفوعة 
 .استقطاعات المصدر ومساهمات صاحب العمل

 سجالت الذمم المدينة والدائنة  -5

كات إمكانية الو  صول الفوري إىل كما يوىص بشدة باالحتفاظ بسجالت الحسابات المدينة والدائنة. تمنح هذه الرسر
ي أي وقت

 .المعلومات حول األموال المستحقة والمستحقة فز

ائب   ا، فيمكنك سحب هذا البيع من إيراداتك لتجنب فرض ضز
ً
بهذه الطريقة ، إذا لم يدفع لك أحد العمالء أبد

 .عليها

 : فوائ       د اإلحتفاظ بالسجالت المحاسب  ية ❖

ي يمكن أن نستنتجها من  اال 
 :حتفاظ بالسجالت المحاسبيةمن  الفوائد البر

يبية • اماتك الرصز ز ي تطالب بها وتقليل الي 
 يساعد عىل تعظيم جميع النفقات الت 

ي نهاية العام •
 يجعل إعداد حساباتك أرسع فز

ي تحتاجها إلدارة عملك ومساعدته عىل النمو  •
 يمنحك المعلومات الت 

ائب  •  يساعدك عىل التخطيط لدفع الرصز
ي تحديد نقاط القوة وا •

ي عملك يساعد فز
 لضعف فز

ي عملك  •
ات والتحسينات فز ي إدارة التغيي 

 يساعد فز
ز  • ز أو الموظفي  امات المالية مثل سداد الدائني  ز

 سيساعدك عىل التخطيط للوفاء بااللي 
 يجعل من السهل الحصول عىل قرض أو بيع عملك  •
ائب  •  يتجنب زيادة / تحت مدفوعات الرصز
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 عن  •
ً
ي تحديد ما إذا كان عملك مسؤوال

يبة القيمة المضافة يساعد فز  دفع ضز
اكات حيث يجب تقاسم األرباح والخسائر • ز كأرباح أو للرسر  .يسهل توزي    ع األرباح عىل المساهمي 

نت. تأكد من أن  يمكن االحتفاظ بسجالت األعمال يدوًيا أو حوسبتها عىل جدول بيانات أو االحتفاظ بها عىل اإلني 
التشغيل ويكمل   الذي تستخدمه سهل  المرصفية النظام  بإيصاالتك وكشوفك  ، احتفظ   من ذلك 

ً
عملك. وبدال

ز بمصادر خارجية للعمل ك واستعي   .وفواتي 

ة   ي البداية. المفتاح هو تقسيم األشياء إىل سلسلة من المهام المبارسر
ا فز
ً
قد يكون االحتفاظ بسجالت األعمال أمًرا شاق

ي يمكن التحكم فيها. ثم يمكنك الوصول إليها وتحديثها  
اكم. كما يجب  الت   من ترك األوراق تي 

ً
بشكل منتظم ، بدال

ي يقتضيها القانون 
 .عىل كل عمل االحتفاظ بسجالت للمدة الت 

االئتمان  يات  ومشي  واإليصاالت  المدفوعات  تفاصيل  عىل  تحتوي  ي 
الت  المستندات  بجميع  االحتفاظ  من  تأكد 

، فقم بتدوين مالحظة ثم    إذا لم تتمكن من الحصول عىل إيصال بالمرصوفات .األصول والخصومو المبيعاتو
 .سجل التفاصيل 

 : لماذا من المه    م اإلحتفاظ بالسجالت المحاسب            ية ❖

كة االحتفاظ بسجالت محاسبية كافية كافية من أجل كات عىل أنه يجب عىل كل شر  :ينص قانون الشر

ي أي وقت ، عن المركز ا •
كة واإلفصاح بدقة معقولة ، فز ح معامالت الرسر ي ذلك الوقت إظهار ورسر

كة فز لماىلي للرسر
ز المديرين من التأكد من أن أي حسابات مطلوب إعدادها تتوافق مع متطلبات القانون   .ولتمكي 

كة وتنفقها واألمور  • ي تتلقاها الرسر
يجب أن تحتوي السجالت عىل إدخاالت من يوم آلخر لجميع المبالغ المالية الت 

 .المتعلقة بها يتم اإليصال والنفقات 
كة تسجل بمو  •  .جودات ومطلوبات الرسر
بيان  • إنشاء  كة من  الرسر المحاسبية  السجالت  تمكن  أن  ، يجب  البضائع  ي 

فز التعامل  كة  الرسر يتضمن عمل  عندما 
ي حالة البضائع المباعة عن 

ي ذلك سجالت جرد المخزون. ينطبق هذا إال فز
ي نهاية كل سنة مالية بما فز

المخزون فز
ز طريق تجارة التجزئة العادية، وبيانات ع ين والبائعي 

اة، مع إظهار البضائع والمشي  ن جميع السلع المباعة والمشي 
ز من تحديد كل هؤالء  .بتفاصيل كافية للتمكي 

 : ك            يف يت  م اإلحتفاظ بالسجالت المحاسب                    ية ❖

ي شكل رقىمي ، ولكن معظم  
كات تستخدم برامج محاسبة  يمكن االحتفاظ بالسجالت المحاسبية عىل الورق أو فز الرسر

نامج ، وسيتم تسجيل  ي الي 
ي تقدمها. ما عليك سوى إدخال كل معاملة فز

حسنة السمعة لبساطتها وراحة البال الت 
ي قاعدة بيانات محاسبية تعمل كسجالت محاسبية رسمية 

 .المعلومات فز

التقارير   من  مجموعة  إنتاج  بالقدرة عىل  امج هذه  الي  منتجات  لك سهولة تتمتع معظم  يتيح  مما   ، المحاسبية 
ا استخدام البيانات إلعداد 

ً
. يمكن أيض ي يت 

ي غالًبا ما تكون مطلوبة أثناء التدقيق الرصز
الوصول إىل البيانات المهمة الت 

يبية   .بياناتك المالية واإلقرارات الرصز

https://motaber.com/how-to-increase-sales/
https://motaber.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d9%85/
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي جداول برامج المحاسبة إذا كنت ال تريد استخدام
، يمكنك إنشاء سجالت محاسبية بنفسك ، إما عىل الورق أو فز

 .ومع ذلك، ال ينصح بهذه التقنية، خاصة إذا كان لديك عدد كبي  من المعامالت وحجم أعمال كبي   .Excel بيانات

يبية؟  ❖  ما هي السجالت الرصز

الخامس   الفصل  فإن  ذلك،  عىل  وبناء  والمحاسبة.  ءوظائف،  ي
السر نفس  تؤدي  ائب  الرصز سجالت  الواقع،  ي 

فز
ة إبالغ،  ي نهاية كل في 

يبية فز ائب حساب القاعدة الرصز ي روسيا، يطلب من دافغي الرصز
ائب فز ين من قانون الرصز والعرسر

يبية بناء عىل  . يتم تحديد هيكل ونظام سجل المحاسبة الرصز ي يت 
شدة بالبيانات المستمدة من السجل الرصز مسي 

ائب، وفقا لتسلسل تطبيق بعض المعايي  والقو   .اعد المحاسبيةطلب دافغي الرصز

ي معلومات مفصلة عن األنواع التالية يت 
 :يجب أن يعرض السجل الرصز

 نظام تحديد الدخل والمرصوفات •
ة المشمولة بالتقرير الحاىلي  •

يبة خالل الفي  ض أن تخضع للرصز ي يفي 
 نظام تكوين حصة من النفقات الت 

ة المقبلة  • ي من المقرر نقلها إىل المرصوفات للفي 
 مبلغ الخسارة الت 

يبة • ، والرصز انية، عىل التواىلي
ز  ونظام لتحديد مبلغ االحتياطي ومبلغ الديون عىل تسوية مع المي 

ائب. وأساس التأكيد  ائب لتأكيد بعض البيانات من حساب الرصز ي المطالبةدافع الرصز
ز الحق فز يبيي  ز الرصز وللمفتشي 

ائب   .هو الوثائق األولية المعدة وسجل الرصز

ة؟   لماذا تحتاج إىل سجالت محاسبية  ❖ ي المشاري    ع الصغي 
 فز

السجالت المحاسبية تعتي  إحدى الوسائل اإلداري ذات األهمية؛ ألنها تمنح المدير فكرة واشاملة عن مراحل سي   
وع وحت  يكون لديه القدرة عىل  .الصحيحة  اإلدارية القرارات اتخاذ  المرسر

  

ي 
ةالسجالت المحاسبية فز  المشاري    ع الصغي 

ي 
فز المحاسبية  ة  المشاري    ع السجالت  وع   الصغير المرسر نجاح  ي 

فز دور كبي   لها  مهمة  أسئلة  عىل  باإلجابة  تقوم 
 :واستمراريته ومن هذه األسئلة ما يىلي 

وع   مدير  إذا كان  يات والمرصوفات أو أي نوع من   المشر ال يهتم بمسك سجالت المبيعات وسجالت المشي 
وما هي   مرب  ح  أو غي   مرب  ح  وع  المرسر إذا كان  تعرف  ال  فإنك  وع،  المرسر يملكها  ي 

الت  األصول كالمعدات  انواع 
أو الحصول  وع  بيع المرسر ي 

إذا أصبح لديك رغبة فز وع.  الفعلية للمرسر أو قرض فال    القيمة  عىل تمويل جديد 
يمكن القيام بذلك دون أن يكون هناك إجابة واضحة لهدذه األسئلة، ومدير الشمروع يحتاج إىل معرفة هذه  
وع دائم، مثل الحد من   وع مرسر اإلجابات ليكون لديه القدرة عىل أن يتخذ أي خطوة الزمة حت  يصبح المرسر

ز لزيادة المبيعات   ز العاملي   .وخفض الديون التكاليف تحفي 
ية   ألكير بالنسبة  تحدي صعب  المحاسبية  السجالت  ز  تجهي  يجعل  هذا  المحاسبة  بن  ز  متمي  الجميع  ليس 
يبة، عدم   والرصز ز  القواني  ز  وبي  بينها  ربط  يكون هناك  عندما  أكير صعوبة  األمر  المشاري    ع. ويصبح  أصحاب 

وع.  وع الناجح هي    أحسن نصيحة يمكن أن تعط    وجود هذه السجالت يعتي  مخاطرة للمرسر لصاحب المرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وع   ي نجاح المرسر
ي تكون سبب فز

ي اتخاذ القرارات الصحيحة الت 
القيام بتظيم السجالت؛ ألن لها دور مهم فز

ي المستقبل 
اء فز وع لكل من يرغب باالستثمار أو الرسر  .ونموه، ويكون لديه اإلثباتات الالزمة لقيمة المرسر

وع ا  ي المرسر
 لصغي  نصائح لمسك السجالت المحاسبية فز

سجل المبيعات اليومية وسجل المبيعات الشهرية سجل المبيعات السنوية ومعرفة  : المبيعات   سجل  •
 .المبيعات تمكنك من حساب الرب  ح وإيصاالت البيع تمكن من تتبع المبيعات بشكل ممتاز 

ء ثقيل يحتاج لها  : األثاث   المعدات   سجل  • ي
ي تخص األثاث واآلالت وأي شر

وع  احتفظ بالفواتي  الت  المرسر
 .وسوف تحتاج لهذه الوثائق إذا احتجت أت تطلب قرض 

يات   سجل  • ي  : المشير
ي يتم استخدامها فز

يات المتعلقة بالمخزون وسجل الواردات الت  سجل لجميع المشي 
وع واالحتفاظ بالفواتي  واإليصاالت   .المرسر

ا   الوثائق   رتب  •
ً
وع واالحتفاظ بال : جيد ي تتعلق بالمرسر

يبية  احتفظ بجميع الوثائق الت  رخص والوثائق الرصز
ي وقت الحق 

 وأنظمة األجور لكي يصبح سهل التعديل عليها فز
ز  .والقواني 

 : المصادر والمراجع
ي تقديم المعلومات المفيدة  ٢٠١٩رشوان, & د. عبد الرحمن محمد سليمان. ) 

(. دور السجالت المحاسبية فز
ة   وعات الريادية الصغي  ي المرسر

 والمتوسطة. التخاذ القارر فز
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(، لماذا تحتاج إىل سجالت محاسبية فز
  : التاىلي ي 
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