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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  ظل جائحة كورونا ةاإلستمراري [
 
  ]ومسؤولية مدقق الحسابات ف

 
 أنور عطا يوسف عرعراوي[الباحث:  د إعدا [
  ]السودان -أم درمان اإلسالمية جامعة  - محاسبة- دكتوراة بطال [

 
 الملخص: 

وس كورونا عىل مسؤولية  هذا البحث يعتير هو دراسة وتحليل لتأثي  التداعيات االقتصادية واألثار المالية لفي 
مدقق الحسابات، وعىل عمليات المحاسبة والمراجعة، وما هي انعكاساتها عىل مسؤولية مدقق الحسابات، حيث 

ي 
ز
ي سأقوم ف

ي مجال المحاسبة، والعمل عىل المراجعة بالحقل المهتز
ز
ز ف هذا البحث باستطالع رأي عينة من العاملي 

وس كورونا عليها وعىل كافة أعمال المحاسبة  واألكاديىمي ومعرفة رأيهم حول تأثي  التداعيات االقتصادية وتأثي  في 
ي يقوم بها، وبنهاية البحث والمراجعة بشكل عام، وبوجم خاص بيان أثرها عىل مدقق الحسابات

 وعىل المهام الت 
ي عىل أسعار األسهم  وس كورونا وجد أن لها تأثي  إيجائر نتوصل بأن االنعكاسات االقتصادية وأيضا األثار المالية لفي 
وس عىل  كات أخرى، بجانب األثار اإليجابية إلنتشار الفي  ي عىلي رسر كات، ولكن لها أيضا تأثي  سلتر

العادية لبعض الرسر
ط توافر البيئة المحيطة المناسبة لم، واإلمكانيات الالزمة  مدقق الحسابات، وعىل ما يقوم بم من مهام، ولكن يشي 
ي التعامل مع كافة المخاطر 

ز
كتهم ف لتطوير مهارات وقدرات مدقق الحسابات، وما يقدمم من معلومات، لتساعد رسر

ي مجال إدارة األعما
ز
 ل. بكفاءة عالية، مع ضمان االستمرار ف

وس كورونا، معايي  المحاسبة والمراجعة الدولية، مهام مدقق : الكلمات المفتاحية الحسابات، تقرير مدقق  في 
كات. الحسابات  ، إعداد التقارير المالية، األداء الماىلي للرسر

 
 

ABSTRACT: 

This research is considered to be a study and analysis of the impact of the economic and financial 

implications of the Corona virus on the responsibility of the auditor, on accounting and auditing 

processes, and what their implications are for the auditor's responsibility. In this research, I will survey 

a sample of accountancy personnel, work on professional and academic auditing and their opinion on 

the impact of the economic consequences and the impact of the Corona virus on them, on all accounting 

and auditing work in general. 

 

KEYWORDS: Corona virus, International accounting and auditing standards, Auditor duties, Auditor's 

report, preparing financial reports, corporate financial performance 

 

 مقدمة الدراسة: 
ي كل العالم،  19كوفيد            

ز
ي الكبي  ف

ز
أو ما تعرف بالجائحة أو الوباء العالىمي بسبب تفشيها وانتشارها الجغراف

، غلب القطاعاتهذه الجائحة أدت بشكل كبي  النخفاض اقتصاد معظم دول العالم، وبسببها حدث شلل أل 
باستثناء بعض األنشطة الحيوية مثل الصحة واألمن والدفاع وبعض األنشطة اإلنتاجية، وهذا جعل هناك صعوبة  
ي لهذه  ورة المحافظة عىل صحة المواطن، والعمل عىل الحد من األثر السلتر

ز ضز ي تحقيق المعادلة ما بي 
ز
ة ف كبي 

 .  الجائحة عىل المستوي االقتصادي واالجتماغي
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اتيجيات من جانب مختلف الحكومات، تعمل عىل مجابهة            ولقد تم عمل العديد من خطط العمل واسي 
الجائحة، ونجد لم الخطط بعض االنعكاسات المالية الهامة، ومن خاللها يجب اتخاذ العديد من القرارات 

 مومية. االستثنائية، حت  يتم تيسي  التعهد، وأيضا يتم إنجاز كافة النفقات الع
 مشكلة الدراسة: 

اتيجية  ها ضمن اسي  كات تتجاهل إدارة األزمات والمخاطر، وال تعتير إن جائحة كورنا وضحت للعالم أن معظم الرسر
ي لديها القدر 

كات الت  ي استطاعت أن تتكيف تسي  أعمالها، ووحدها الرسر
ة عىل مواجهة األزمات والتعامل معها هي الت 

، ومحاولة تفاديم بأقل خسائر ممكنة، فيجب عىل قطاع المحاسبة أن يستغل هذه التجربة،  مع هذا الخطر الكبي 
كات ومؤسسات األعمال، وعمل الخطوات  ز قدرات ومهارات إدارة المخاطر واألزمات لرسر ويعمل عىل تحسي 

ي المستقبل. المناسب
ز
 ة لتعزيزها، بهدف منع سوء التعامل مع أزمات مثلها ف

 فرضيات الدراسة

 ز إدراك مدقق الح ي من أهمها هي هل هناك عالقة ارتباط بي 
ابات سيناقش هذا البحث العديد من الفرضيات الت 

ي تطلب من المدقق، ويجب عليم 
وس كورونا وطبيعة المهام الت  ز األثار المالية لفي  للتداعيات االقتصادية وبي 

 القيام بها وإنجازها. 

  وس كورونا، ومسؤوليتم ز إدراك مدقق الحسابات للتداعيات االقتصادية، ولألثار المالية لفي  هل هناك عالقة بي 
ي التقرير. 

ز
 عن اإلقرار عنها ف

  ،وس كورونا ي تتم بناء عىل معايي  للمحاسبة وللمراجعة الدولية كنتيجة النتشار في 
التعليمات واإليضاحات الت 

 وهل هناك لها تأثي  عىل مدقق الحسابات. 

  كات وبورصة وس كورنا عىل كافة األسعار ألسهم الرسر ا تأثي  التداعيات االقتصادية واآلثار المالية لفي  وأخي 
 األوراق المالية. 
 أهداف الدراسة: 

وس كورونا.  . 1  قياس مدى إدراك مدقق الحسابات للتداعيات االقتصادية واألثار المالية لفي 
 قياس مدى تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة.  . 2
ام بالمعايي  المهنية الدولية للمراجع عىل مسؤولية مدقق الحسابات.  . 3 ز

 قياس تأثي  االلي 
 أهمية الدراسة: 

ي معرفة نتيجة الجدل والنقاش الذي يظهر بوضوح حول دور مدقق الحسابات اتجاه 
ز
هذا البحث لم أهمية ف

 بالمجال الماىلي 
ز ز والمهتمي  ة من الباحثي  التداعيات االقتصادية، والحاجة لتأصيل علىمي يجيب عىل تساؤالت كثي 

ي معظم أوساط القطاعات االقتصادية، فيعتير 
ز
البحث هو محاولة لتقديم دراسة تحليلية لدور مدقق الحسابات  ف

ي معظم دول العالم. 
ز
 حول أزمة كورونا، وما صاحبها من آثار اقتصادية ومالية آثرت عىل الحياة االقتصادية ف

 حدود الدراسة: 
ي البورصة المرصية، وتم 

ز
ي تم تسجيلها ف

كات المساهمة المرصية الت  تم تطبيق البحث بناء عىل أسعار أسهم رسر
ي البورصة. 

ز
كة أكير تداول ف ز مائة رسر  االختيار من بي 
ة  ز الفي  ي المدة  2020/ 1/ 1تقترص المدة الزمنية عىل ما بي 

وس  2020/ 12/  31وحت  ، فتم دراسة تحليل تأثي  في 
وس.  ي سبقت وتلت ظهور الفي 

 كورونا من خالل دراسة سلوك أسعار األسهم خالل الشهور الت 
 أسلوب الدراسة: 

ي هذا البحث نهتم فقط التطبيقات الموجودة عىل أرض الو يتم اتباع 
ز
ي حيث أننا ف

 قع. ااألسلوب التطبيق 
 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 وس كورونا ا مثل الزكام وااللتهاب التنفسي فير
ً
ي قد تسبب أمراض

وسات الت  : هو عبارة عن مجموعة من الفي 

ق األوسط التن وسات كورونا بعد أن تم الحاد الوخيم، ومتالزمة الرسر فسية، ولقد تم اكتشاف نوع جديد من في 
ي 
ز
ز ف ي الصي 

ز
ي بدأت ف

 .2019التعرف عليم كمسبب النتشار أحد األمراض الت 

   كات والمؤسسات، بجانب مراجعة الوثائق : هو من يقوم بعمل مراجعة لكل البيانات المالية المدقق المال للرسر
البيانات والمدخالت الحسابية، وأيضا يعمل عىل التفتيش عن البيانات المالية، وذلك بهدف التعرف والعمل 
عىل حل كافة األخطاء الصادرة، ويقوم بعمليات التدقيق عىل األنظمة والعمليات والحسابات المختلفة، ويقوم 

ي وقت مناسب. باإلبالغ عن التحقيق 
ز
 والتوصية لعمل التحسينات المطلوبة بهدف اتخاذ قرار مناسب ف

 كات عىل تطويرها وإعادة البيانات المالية : هي تعتير وسيلة للمنظمات بهدف الكشف عن تاريخها، وتعمل الرسر

 إنتاج قوة وربحية المنظمة، ويعتير إتقانها هو الخطوة األوىلي لتحقيق الهدف األساسي للعمل. 

 هي تعتير مجموعة موحدة من المبادئ ومن اإلجراءات الدولية تهدف إلعداد التقارير المالية : معايير المحاسبة
والحسابات، وتكون مفهومة وقابلة للتطبيق، ومقبولة للعالم كلم، بحيث يصدرها مجلس معايي  المحاسبة 

 الدولية التابع لمؤسسة هيئة معايي  المحاسبة الدولية غي  الحكومية وغي  الربحية. 

 تعرف بأنها عملية منظمة ومنهجية تعمل عىل جمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل سليم، المراجعة المالية :

ز النتائج والمعايي  المقررة، ويتم إبالغ األطراف المعينة بنتائج التدقيق.   بهدف تحديد مدى التوافق والتطابق بي 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

لقد أكدت لجنة هيئات الرقابة األوروبية للمراجعة عىل بيان تأثي  كورونا عىل مراجعة البيانات المالية، ولقد إشارات 
ز   الكيانات ومراجعيها، ومن واجب المدققي 

، ويؤثر بشكل كبي  جدا عىل أكير أن هذا الوباء يعتير لم تأثي  عالىمي
ي يوجهها المدققون، وذلك بسبب النطاق 

االمتثال تماما للمعايي  المطلوبة، ونجد أن هناك الكثي  من التحديات الت 
ي عىل عم ي بم المرض، ولم تأثي  سلتر

 (. CEAOB 2020ليات المراجعة)الكبي  الذي تفسر
ي 
ز
كات ف وهناك دراسة أخرى استهدفت مسألة التحقق تجريبيا من تأثي  الكورونا عىل األداء الماىلي وغي  الماىلي للرسر

يا، ثم تم الحصول عىل المعلومات من االستبيانات ا كات الخاصة، وخصنيجي  نت ألصحاب الرسر ي تتم عير أني 
وصا لت 

كة،   باألداء الماىلي للرسر
ي والية الغوس، ولقد كشفت نتيجة االنحدار الخطي أن هذا الوباء يرصز

ز
ز ف ز الماليي  المحللي 

ز  ية، أو برامج للتسكي  ز كات الخاصة من ضمن حزمها التحفي  ورة تدرج الحكومة الرسر وهذه الدراسة أكدت عىل ضز
كات خصوصا بعد الوباء. ) بهدف  (. AIFUWA;AT EL.2020الحفاظ عىل عمل الرسر

كات وأسوق مالية، وال  ي خسائر كبي  لعدة رسر
ز
وس تسببت ف وهناك دراسة أخرى أوضحت أن مسألة انتشار الفي 

ي األثار المحاسبية نتيجة لذلك، وهذه الدراسة تحدد مجاالت يزال نطاقها غي  محدد حاليا 
ز
، ومن هنا يجب النظر ف

ي حالة تحديد التأثي  عىل األعمال 
ز
ي تقوم بها المؤسسات، وأيضا يجب مراعاتها ف

التقارير المالية األساسية الت 
ي بياناتهم المالية )

ز
 GRANT THORNTON INTERNATIONALالتجارية والنتائج والمركز الماىلي اإلفصاحات ف

LTD;2020 .) 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 األول: الفصل 
 مسؤولية مدقق الحسابات وأهم إجراءاته

 البيانات المالية: 
ي 
ز
من كانون األول من كل سنة مالية، ومن المعروف أن مسؤولية  31إن تاري    خ معظم البيانات المالية غالبا تكون ف

ي بعض الحاالت 
ز
ز نجد أنها تحتاج لبعض القو إعداد البيانات المالية تكون من ضمن مسؤولية مجلس اإلدارة، وف اني 

واألنظمة الموافقة عىل إصدار البيانات المالية من جانب الجمعية العمومية وذلك قبل صدورها للجمهور، ولكن 
ورية للمدقق، حيث أن هنالك صالحية لإلدارة بإعداد  ز ال تعتير ضز هذه الموافقة النهائية من ضمن المساهمي 

 لية وأنهم من يتحملونمجموعة كاملة من البيانات الما
صل ت المالية وذلك بعد أن يحالمسؤولية عن إعدادها، وعادة يكون تاري    خ تقرير المدقق الحق لتاري    خ إعداد البيانا

ي  
ز
ي عليها الرأي حول صحة الرب  ح أو مشكلة الخسارة ف

فيم عىل أدلة تدقيق كافية ومناسبة لغرض تقيمها، حت  يبتز
ز تاري    خ إعداد البيانات المالية وتاري    خ  انية بذلك التاري    خ، وقد تحدث بي  ز كشف الدخل ومدى عدالة وصدق المي 

( 9تؤثر عىل عدالة هذه البيانات، وعرفت القاعدة المحاسبية العراقية رقم )، ةإعداد تقرير المدقق أحداث مادي
ي أب من عام الصادرة من مجلس المعا

ز
انية بأنها  1997يي  المحاسبية والرقابية ف ز األحداث الالحقة لتاري    خ المي 
ي تحصل

انية العامة وقبل التاري    خ المعتمد   ) تلك األحداث اإليجابية والسلبية الت  ز ز تاري    خ المي  ة بي 
ي الفي 
ز
ف

عىل المدقق أن يصمم  2012ألول كانون ا  15( النافذ من تاري    خ 560وقد أوجب معيار التدقيق الدوىلي ) إلصدارها (
ي 
إجراءات للحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومناسبة بعد تحديد نقطة الفصل وذلك لمعرفة كافة األحداث الت 
تحتاج لتسويات، والتأكد من اإلدارة أنها قد قامت بالفعل بإجراء كافة بالتسويات الواجبة  بهدف التعديل عىل 

ي 
ي ال تحتاج ألالبيانات المالية، والنوع الثائز

 (. 560) معيار التدقيق الدوىلي تسويات. ي  هو اإلحداث الت 
 إجراءات مدقق الحسابات: 

  ي وضعتها اإلدارة لضمان تحديد األحداث الالحقة
يجب عىل مدقق الحسابات أن يكون متأكدا من اإلجراءات الت 

 ومدى كفايتها ودقتها بحيث يمكن االعتماد عليها. 

  ي اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية
ز
ي تتم ف

ومن ضمن واجباتم أيضا أن يكون مطلعا دائما عىل المحاضز الت 
ي االجتماع ولكن لم يتوفر لها العمومية بعد تاري    خ إعداد البيانات ال

ز
ي نوقشت ف

مالية واالستفسار عن األمور الت 
ي يمكن أن تؤثر عىل البيانات المالية. 

ي يتم تحديد األمور األساسية الت 
 محاضز بعدها حت 

  كما يجب أن يكون مطلعا عىل آخر بيانات مرحلية متوفرة للمنشأة واالطالع عىل الموازنات التقديرية وتوقعات
 .التدفق النقدي وتقارير اإلدارة األخرى ذات العالقة

  انية ومن أهم مهامم هو االستفسار من محامي المنشأة عن أي دعاوى أو أي مطالبات تمت ز بعد تاري    خ المي 
ي تؤثر عىل البيانات المالية 

امات عىل المنشأة والت  ز ولغاية انتهاء عملية التدقيق وإعداد التقرير لتحديد حجم االلي 
 (,ACCA, Think Ahead, 2020 محل التدقيق.)

  كما يجب عليم أيضا أن يستفرس من اإلدارة عن أي أحداث غريبة حدثت بالفعل، وقد تحدث تأثي  عىل البيانات
 للمنشأة بشكل جوهري، ومن ضمن هذه االستفسارات:  المالية

  ز معدات هل قامت هذه المؤسسة من بعد تاري    خ البيانات المالية بأي عقود هامة مثل أن قامت بعقد لتجهي 
ة ويتم تزيد قيمها بعد سنة فإذا حدث هذا عىل المدقق أن يطلع عىل هذه العقود  حديد حجم لتبمبالغ كبي 

ي تم أخذها من البنوك أو أي 
امات المستقبلية عىل المنشأة كذلك االستفسار عن كافة القروض الت  ز االلي 

ي قد 
، فنجد أن المدقق يعمل عىل بتقدير حجم األمور األساسية الت  كة للغي  ضمانات كانت قد قدمتها الرسر

ي الت
ز
ي يتم توضيحها للجمهور ف

 قرير. تؤثر عىل البيانات المالية حت 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  من مثال قيام المنشاة ببيع أكير  أو هل قامت المؤسسة بمحاولة بيع موجوداتها الثابتة أو إنها تخطط لذلك 
انية فعىل المدقق أن يناقش اإلدارة عن أسب 20% ز  اب هذه القضيةمن المكائن والمعدات بعد تاري    خ المي 

ي تقريره أو قد تكون المنشاة قد دخلت ببعض االتفاقات 
ز
راتها، حت  يستطيع الحكم بالموضوع ليضمنها ف ومير

انية وان كل الحقائق لم تظهر إال بعد تاريخها.  ز  لبيع موجودات ثابتة إال أن المفاوضات كانت مستمرة بتاري    خ المي 

  أو هل قامت هذه المؤسسة بإصدار أسهم جديده أو سندات دين، وهل هذه المنشأة تخطط للتصفية أو
كات أخري.   اندماج مع رسر

  ر بموجوداتها مثل أن يكون قد وهل المؤسسة تعرضت ألي ظروف خارج إرادتها وهذه الظروف أدت للرصز
ها من الظروف حديث حريق بإحدى مخازنها، أو حدث فيضان و  ي العائدة لها، وغي 

أدى لتدمي  أحدى المبائز
 الطبيعية القهرية. 

 جرت تعديالت محاسبية غي  عادية أو تفكر بإجرائها مثل أحدى الموجودات أو استفسار عن المنشأة هل أ
انية  ز انية وكانت األمور غامضة قبل تاري    خ المي  ز ي تقل قيمتم بشكل كبي  بعد تاري    خ المي 

الثابتة المهمة، والت 
انية ز  .فيجب عىل اإلدارة إعادة التقييم بعد تاري    خ المي 

  المنشأة هو أمر مريب مثل  وهل يوجد أي أحداث مهمة أخرى قد حدثت وأدت لفرضية استمرار
ة القاوجود مطالبات عىل المنشاة قد تؤدي بها إىل اإلفالس وبالتاىلي تصفيتها  موضوع  دمة ولم خالل الفي 

ي المرحلة القادمة من 
ز
انية عدم قدرة المنشاة ف ز انية أو اتضح بعد تاري    خ المي  ز تضح المسالة إال بعد تاري    خ المي 

 
ا
 مستحيل

ً
ة قد تؤدي إىل استمرارها أمرا ي السوق ومن المحتمل التعرض إىل خسائر كبي 

ز
) الهيئة .المنافسة ف

ز ) ز القانونيي   (SOCPA، )2020السعودية للمحاسبي 

 ي حالة اتباع مدقق ا
ز
لحسابات لهذه اإلجراءات بالتفصيل، عىل حسب ما لديم من أدلة تدقيق، وأن يضمن وف

ي قد تؤثر عىل البيانات المالية، فهو بهذا يكون قد أكمل عملة بكل
ي تقرره لألحداث الالحقة الت 

ز
 ف

   أمانة وصدق، ويكون هنا ال يوجد عليم أي مسؤولية مهنية أو جزائية، واذا حدثت قضايا خارج عن إرادتم
ي حددتها معايي  التدقيق الدولية وقواعد السلوك األخال

ي بالرغم من اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة والت 
 
 مثال ف

انية رغم استفساره الموثق منها حول الموضوع كان تكون حدوث  ز إخفاء اإلدارة قضايا جوهرية بعد تاري    خ المي 
رسقة بالمخازن بشكل كبي  وانم قام بكل اإلجراءات الكفيلة بالتأكد من صحة رصيد المخزون إال الرسقة حدثت 

ه بالحا  (BOB DOHRER, & KEN TYSIAC, 2020).دثبعد قيامة بهذه اإلجراءات وان اإلدارة لم تخير
 دور المدقق بعد تاري    خ عمل التقرير وقبل إصدار البيانات المالية للعامة: 

ي وإعداده، نجد أن المدقق وقتها يكون غي  مسؤول عن أي إجراءات أو استفسارات بعد أن ي
تم عمل التقرير النهائ 

ي قد تحدث للمنشأة، وهذا يعتير وفقا لمعيار التدقيق الدوىلي 
وذلك  بسبب ظهورها  560عن القضايا المادية الت 

 تاري    خ إعداد التقرير وأيضا تاري    خ صدور البيانات المالية، وهي 
ز ي من و بي 

اجباتها  تعتير من ضمن مسؤولية اإلدارة الت 
ي حالة علم المدقق من اإلدارة بحدوث قضية مادية تؤثر بشكل جوهري عىل البيانات المالية 

ز
إبالغ المدقق بها، وف

ة ر فيقوم بمناقشة الموضوع مع اإلدارة فيما اذا كانت البيانات المالية تحتاج إىل تعديل أم ال،  وعندما تعدل اإلدا
ي هذه الحالة 

ز
ي تم تهديلها، وف

ويد اإلدارة بتقرير حديث عن البيانات المالية الت  ز البيانات المالية يقوم المدقق بي 
ي تم تعديلها. 

 يجب أن يصدر تاري    خ المدقق من قبل الموافقة عىل البيانات المالية الت 
ي قرر المدقق بأهمية ووجوب تعديلها، فيجب عليم 

ي حالة عدم قيام اإلدارة بتعديل البيانات المالية الت 
ز
ولكن ف

المدقق  فلو قرر 710ادا لمعيار التدقيق الدوىلي بهذه الحالة بأن يقوم بإصدار تقرير متحفظ أو معاكس، وهذا استن
ز عن عدم إصدار البيانات المالية وتقرير المدقق األول إىل  التحفظ فان عىل المدقق إبالغ األشخاص المسؤولي 

ي هذه الحالة يجب عىل المدقق أن يقوم باإلجراءات 
ز
األطراف األخرى، أما اذا قررت اإلدارة إصدار البيانات المالية ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تتخذ عىل الحقوق القانوني
، ويتم اعتماد اإلجراءات الت  ي

 ةالالزمة حت  يمنع االعتماد عىل تقريره بشكل نهائ 
 وتوصيات المحامي 

ز  .للمدققي 
 :مسؤولية المدقق بعد صدور البيانات المالية

ي حالة صدور التقرير والموافقة عىل البيانات المالية وعرضها عىل الجمهور مع تقرير المدقق، نجد أنم ال تقع أي 
ز
ف

ي حالة صدور البيانات المالية، ويكون ال
ز
ي قضايا  مدقق علممسؤولية عىل المدقق عند صدور هذا التقرير، ولكن ف

ز
ف

ي وقتها لتطلب األمر تعديل البيانات المالية، وتعديل تقريره، 
ز
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ز
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ز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ورة زيادة اتفاقاتها والبنوك المركزية بفرض سياسات للمساعدة ف وس، ووصت الحكومات برصز ي الفي 

تفسر
وس.   (،2020سامي النويرص،  )التخفيف من شدة الفي 
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ه عىل أعمال المحاسبة والمراجعة:   يروس كورونا وتأثير
ي كل أنحاء العالم وبشكل رسي    ع، أصبح ال يؤثر عىل حياة األشخاص فحسب، ولكنم أثر بالطبع 

ز
وس ف بانتشار الفي 

كات ي األثار  عىل العديد من الرسر
ز
كات بحاجة للنظر مرة أخرى وبعناية ف واألسواق المالية، ولهذا نجد أن كل الرسر

كات تقريبا، وهذا يكون بشكل مبارسر أو غي   ي المرض يكون لم تأثي  عىل كل الرسر
الحسابية لهذا األمر، حيث أن تفسر

ي ظل
ز
وري تقييم األثر الماىلي ف

، ومن الرصز ي اإلفصاحات  مبارسر
ز
هذه الظروف المستحدثة، ويجب إعادة النظر ف

اضات تتعلق  ي تقديرها آلثار الوباء وما تضعم من افي 
ز
كات أن تبذا قصارى جهدها ف المطلوبة، مما يوجب عىل الرسر

ي الرواتب، وأيض
ز
ات المستقبلية ف  ا بتعديل التدفقات النقدية، أو معدالت المخاطر ومستوياتها المقبولة، والتغي 

ي األسعار، بجانب أثار هذا عىل التكاليف األخرى. 
ز
 معدالت الخصم الممنوحة مستقبال ف

ورة مراجعتها بشأن التعامل مع وهذا يحتاج  ورة بذل العناية المهنية من جانب معدي القوائم المالية وضز لرصز
وس كورونا، وأيضا تقديم اإلفصاحات الالزمة لمساعدة مستخدمي  ها ظروف في  حاالت عدم التأكد الذي تثي 

ورة اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة مبنية عىل معلومات بج ة ودة عالية، من خالل طريقالقوائم المالية عىل ضز
ي تمارسها اإلدارة عن المستقبل، وعن مصادر عدم تأكد التقدير 

ز عىل فهم كافة االجتهادات الت  تساعد المستخدمي 
اض والظروف األخرى.  ها وفقا لطبيعة االفي  ي يتم توفي 

 األخرى، وتتنوع طبيعة ومدى المعلومات الت 
ي حسبانم كل المعلومات المتاحة 

ز
كة عىل البقاء كمنشأة مستمرة، يأخذ ف ومن ناحية أخرى نجد أن تقييم قدرة الرسر

ي عرسر 
ي االثتز

ز
وس عىل سي   لم عن المستقبل ف ات السلبية للفي  شهر الالحقة عىل األقل، سواء ما يتعلق بالتأثي 

ي قدمتها 
ات اإليجابية لحزمة التسهيالت، والدعم الت  األعمال، أو القدرة عىل سداد الديون، أو ما يتعلق بالتأثي 

وس.  ي تأثرت بانتشار الفي 
 الدول لألعمال التجارية الت 

ي 
ز
ي تشتد الحاجة لها ف

كات أن توفر لمستخدمي القوائم المالية الشفافية التامة الت 
ومن هنا نجد أنم يجب عىل الرسر

ن خالل اإلفصاح عن تقديراتها بناء عىل أفضل معلومات متاحة عن األحداث السابقة وأيضا هذه الظروف، م
وس، بجانب  ي تركها انتشار الفي 

األوضاع الحالية وكافة الظروف االقتصادية المتوقعة، مع أخذها كافة األثار الت 
ي تتخذها الحكومة لمساعدتها.)

 (. Clinton Free, 2020 التدابي  الداعمة الت 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي االمتثال للمعايي  المطلوبة، وأنها قد تحتاج للعديد من  نحن نعلم
ز
ي عمليات التدقيق ف

ز
أنم يجب االستمرار ف

ي تطوير 
ز
ي الظروف الحالية، حيث يحتاج المدققون للتفكي  ف

ز
ز ف االعتبارات المختلفة والمعززة من قبل المراجعي 

ي الم
ز
نفيذ راجعة واالنتقال لمنصات رقمية بالكامل لتإجراءات بديلة، لجمع أدلة تدقيق كافية ومناسبة لدعم رأيهم ف

، واالجتماعات العامة والتواصل مع أصحاب المصلحة، كما يجب التأكيد عىل أن التقييمات يجب  العمل اليومي
ي أخر تاري    خ ممكن، وهي تتسم بالدقة 

ز
تحديثها، وأن جميع األحكام الصادرة حديثة، وتستند للمعلومات المتاحة ف

ي حساباتهم ومستشاري  هم العمل معا، وذلك والمصداقية، كم
ا يمكن االعتماد عليها، ويجب عىل كل العمالء ومدقق 

ي بيئة األعمال، والعمليات الناتجة عن الوباء، ومن ثم يجب عىل مراقب الحسابات 
ز
ة ف ات الكبي  لالستجابة للتغي 

  (. David Heald &Ron, 2020 أن يعطي عناية خاصة بالعديد من األمور.)
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 الفصل الثالث: 

وس كورونا  مهام مدقق الحسابات وفير
وس ك كات بإدارة من الواضح لنا أن أزمة في  ورة االهتمام بقيام الرسر ورونا تعتير تذكي  للجميع يوضح لنا أهمية وضز

ي ضوء مجموعة سيناريوهات 
ز
المخاطر، والتعامل مع األزمات فتخطيط استمرارية األعمال يجب أن يكون ف

ي األوبئة مثل وباء كورونا، 
ث كان من حيمحتملة للمخاطر المرتقبة، عىل أن تشمل هذه المخاطر احتماالت تفسر

كات فيما سبق.  ي تواجهها الرسر
 غي  المتوقع أن تكون ضمن المخاطر المحتملة الت 

كة مهيأة وقادرة عىل التعامل مع فظهور هذ وس لفت انتباه الجميع ألهمية التأكد من وجود بنية تحتيم للرسر ا الفي 
ز عىل األنشطة  كي 

ي تعمل من خاللها، ويجب التأكد من أن إدارتها قادرة عىل الي 
ي البيئة التنظيمية الت 

ز
األزمات ف

ز لها، عند تخط يط أعمالها عىل المدى الطويل، فيجب األخذ األساسية واحتياجات أصحاب المصالح األساسيي 
ي عىل إنجاز األعمال وكافة  وس كورونا، ألنم قد يكون لم تأثي  سلتر ي االعتبار تأثي  التباعد االجتماغي الناتج عن في 

ز
ف

كتهم لديها القدرة  كات بكل أنواعها أن يتأكدوا من مسألة أن رسر المهام المطلوبة، ويجب عىل مسؤوىلي إدارة الرسر
 (Khaldoon Albitar, et al, 2020 إدارة األزمات والمخاطر.) عىل

كة عىل مواجهة  وهذا يوضح لنا دور المسؤول عن أعمال المراجعة، لتأكيد قدرة نظام إدارة المخاطر بداخل الرسر
ز والتطوير، ويجعلم قادرا عىل  المخاطر، وعىل كيفية التعامل معها، وأن هذا النظام يخضع بشكل كبي  للتحسي 

ي المستقبل غي  متوقعة، فنجد أن تكرار تقييم المخاطر مهم خالل وقت األزمات، من التصدي أل
ز
ي مخاطر ف

ي نشأت عن الوباء، وقد يساعد مدقق الحسابات من خالل ما يقدمم 
خالل تحديد وترتيب أولويات المخاطر الت 

كة لتطوير إجراءات التعامل مع  ي الرسر
ز
حقيق هذه المخاطر لضمان تمن توصيات واستشارات القيادة التنفيذية ف

 أهداف األعمال واستمرارها. 
كات بحاجم للحفاظ عىل أنظمة إد ي فنجد أن الرسر

ز
ارة المخاطر فاألزمات الخاصة بها سليمة ومستعدة للعمل ف
كات  ي المستقبل ، حيث أنم يجب أن تكوين األولوية الهامة للرسر

ز
ورة، وأيضا عند عدم توقع حدوث أزمة ف حالة  الرصز

كات أن يكون لها خطة كاملة إل  كات عىل هذا، فيجب عىل الرسر دارة خالل األزمة، فإدارة األزمات القوية تساعد الرسر
ز معها، باإلضافة لسمعة العالمة التجارية وإدارة الشؤون  كة والمتعاملي  ز بالرسر األزمات للحفاظ عىل رفاهية العاملي 
ه  ا األزم  ة، ويجب أن يك  ون هن  اك فري  ق عم  ل إلنج  از األم  ر،  ي قد تثي 

المالية وسلسلة التوريد والمسائل القانونية الت 
  ات مس  ؤول ع  نويك  ون مراقب الحساب 

 
سن سي  وسالمة العمليات وحتقييم أعمال الفريق، ويقوم بتقديم النصيحة والمشورة بخصوص االستقرار الماىلي 

ي ظل الظروف الراهنة. 
ز
 األداء ف

ي 
وس كورونا  وبالشكل التاىلي يوضح لنا بعض األمور الت  ي في 

ي ظل تفسر
ز
يجب عىل مدقق الحسابات التأكد منها ف
كات.) ات ومستجدات أثرت عىل بيئة العمل ومقدرات الرسر  (2020محمد جمعة، ،  وما يصاحبم من متغي 
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من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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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كة، وعرضها بطريقة قابلة للفهم، واتساقها مع إطار  المهمة المختارة والمطبقة، وبيان مدى مالءمتها للرسر

ي أجرتها اإلدارة تعتير معقولة، وأيضا نجدها تطلب التقري
، ولو كانت التقديرات المحاسبية الت  ر الماىلي

ز  ز المستخدمي  المعيار من المراجع توضيح، لو كانت القوائم المالية توفر مساحات كافية لتمكي 
ز من فهم تأثي  المعامالت واألحداث المهمة عىل المعلومات الواردة ضمن القو   )ة. ائم الماليالمستهدفي 

Nigeria Centre for Disease Control [NCDC] (2020)) 
ز التقرير تأثي   ي تضمي 

ز
ي مثل هذا الوضع الراهن، النظر ف

ز
ي قد يرى المراجع االهتمام بها ف

ومن المسائل الت 
وس كوفيد  من ضمن األمور األساسية للمراجعة عىل حسب المعيار الدوري للمراجعة رقم  19ظروف في 

ي تقرير المراجعة المستقل. ا 701
ز
 إلبالغ عن األمور الرئيسية للمراجعة ف

ي القوائم المالية، 
ز
ي التأكيد عليم أن األمور الرئيسية للمراجعة ال تعتير بديال إلبداء رأي معدل ف

ومما ينبغز
ي القوائم المالية، ولهذا 

ز
ز قسم األمور الرئيسية للمراجعة األمر الذي أدى لتعديل الرأي ف وال يجوز تضمي 

ز وصف األمور الرئيسية  عىل أهمية النظر  701فقد أكد المعيار الدوىلي للمراجعة رقم  ي التفاعل بي 
ز
ف
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تقرير المراجع، حيث ينص المعيار عىل أن األمر الذي 
ز
للمراجعة والعناض األخرى المطلوب إدراجها ف
، أو الذي ينشأ عنم عدم تأكد جوهري فيما يتعلق 705ينشأ عنم رأي معدل وفقا لمعيار المراجعة رقم 
ة ح كة عىل البقاء كمنشأة مستمرة وفقا لمعيار بأحداث، أو ظروف قد تثي  شكوك كبي  ول قدرة الرسر

، يعتير بطبيعتم من األمور الرئيسية للمراجعة، ومع هذا ال يجوز مطلقا أن يتم إيضاح مثل 570المراجعة 
ي تقرير المراجع، وبديال عنم يجب عىل المراجع التقرير عن 

ز
هذه األمور بقسم األمور الرئيسية للمراجعة ف

 .(Michael Cohn, 2020)عىل حسب معايي  المراجعة المطبقة. هذه األمور 
ي قائمة 

ز
كات المدرجة ف وعىل الرغم من أن اإللزام باإلفصاح عن األمور الرئيسية للمراجعة خاص بالرسر

وس كورونا قد نجد أن المراجع  يرى مناسبة نرسر أثار هذه  ي ظل انتشار في 
ز
األسواق المالية، ولكن ف
ي كانت لها، وذلك الظروف عىل مراجعة 

ز األمور الت  كة غي  مدرجة لو رأي أن ذلك من بي  القوائم المالية لرسر
ي تم 

ة الحالية، والت  ، ونجد أن األهمية البالغة لدى مراجعة القوائم المالية للفي  ي
بحسب حكمم المهتز

ز األمور المبلغ عنها عىل وس كورونا من بي  ز بالحوكمة، ولم تكن ظروف في  نها من األمور أ إبالغها للمكلفي 
ي القوائم المالية، فقد يقوم المراجع وفقا 

ز
ي تعديل رأي المراجع ف

ز
األساسية للمراجعة أو لم تكن سببا ف
وري 706لمتطلبات المعيار الدوىلي للمراجعة رقم  ي تقريره لو رأي أنم من الرصز

ز
ز فقرة لفت انتباه ف ، بتضمي 

ز ألمر ما تم عرضم، أو اإلفص ي القوائم المالية، والذي يعتلفت انتباه المستخدمي 
ز
ير اح عنم بشكل مناسب ف

ز للقوائم المالية.  ي من األهمية يعتير أساسا لفهم المستخدمي 
 بحسب حكمم المهتز

كات  ي يقوموا بمساعدة الرسر
ة حت  ز أهمية كبي  ومن كل ما سبق يظهر لنا أن بهذه األيام سيصبح للمدققي 

ي المقابل نجد عىل البقاء واالستمرارية مع التداعيات االق
ز
وس كورونا، ولكن ف ي نتجت عن في 

تصادية الت 
ة تحتاج وضوح من الحكومات، وأيضا لجان وضع المعايي  والمنظمات المهنية  أن هناك تحديات كبي 
ي هذه 

ز
كات ف ز مساعدة الرسر وذلك لتقديم إيضاحات وإرشادات وتعاليم، وذلك لبيان كيف يمكن للمدققي 

ي وقتنا هذا يجب 
ز
ي حالة عدم التأكد. األزمة، وف

ز
ز العمل ف  عىل المدققي 

 النتائج والتوصيات: 
اتضح لنا ان هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيا، حيث إدراك مدقق الحسابات بعد إتمام البحث  . 1

وس يفرس حواىلي  ي سببها الفي 
ي ظهرت  %50للتداعيات االقتصادية واألثار المالية الت 

ات الت  من التغي 
ي تطلب منم. 

 عىل طبيعة المهام الت 
ز إدراك مدقق الحسابات للتداعيات . 2 االقتصادية واألثار المالية،  ووجد أيضا أن هناك عالقة طردية بي 

ي مسؤوليتم عن 
ز
ي إدراك مدقق الحسابات للتداعيات االقتصادية من حولة يسبب تغي  ف

ز
وأن التغيي  ف

ي تقريره. 
ز
 اإلقرار عنها ف

وس كورونا عىل سعر األسهم بحواىلي  . 3 ي  %5ووجد أن هناك عالقة تظهر تأثي  انتشار في 
كات الت  بكل الرسر

 تمت الدراسة عليها. 
ي مناطق مجهولة إن  . 4

ز
ز عن عمليات المحاسبة والمراجعة يشعرون أنهم ف وس كورونا جعل المسؤولي  في 

ي نظام يتغي   
ز
كاتهم مع العديد من التحديات الجديدة، وتطلب منهم استجابات رسيعة ف حيث تتعامل رسر

ز االستجاب كة إلدارة المخاطر، وعمل موازنة بي  ة كل ساعة، فيقع عليهم مسؤولية مساعدة الرسر
ز االستمرارية التشغيلية.   لألزمات، وبي 

 :الخاتمة
وري عمل إعادة هندسة لمهام مدقق  ي نهاية هذا البحث يتضح لنا أنم من األن أصبح من الرصز

ز
وف

الحسابات، وما يقدمم من تقارير، عىل حسب المعايي  الدولية الحديثة، ودعم المهنة بالكوادر األكفاء، 
ورة توفي  اإل  ي تستطيع استجابة وكذلك ضز

ية للعمل عىل تطويرها حت  مكانيات المادية والمالية والبرسر
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

المتطلبات وكافة االحتياجات المتوقعة منها، من جانب أصحاب المصالح المختلفة عنها، وذلك للقضاء 
 ممارسي المهنة، وكذلك المستفيدين من خدماتها. 

ز  عىل فجوة التوقعات بي 
مدقق الحسابات هو مناقشة اإلدارة بالتفصيل فيما يتعلق بخططهم  ونجد أنم من ضمن أهم واجبات 

وس كورونا، وأيضا أي مخاطر  ي سيتم اتخاذها للتعامل مع مخاطر انتشار في 
كاملة، وكافة اإلجراءات الت 

مستقبلية متوقعة، أو غي  متوقعة، ويجب عليم التواصل مع اإلدارة، ومسؤوىلي الحوكمة بالوقت المناسب، 
ي ما يتع

ز
ي ف

ز
ات محتملة ف لق بالمسائل الهامة من صعوبات تواجهم أثناء تنفيذ عمليات المراجعة، وتأخي 

 تقارير المراجعة وكذلك التعديالت المتوقعة عىل تقرير المراجع. 
 :المراجع

 .560معيار التدقيق الدوىلي 
ي )
 
ي 1دليل التدقيق العراف

ز
 .1997/ 12/ 30( الصادر ف

ز )الهيئة السعودية  ز القانونيي  وس كورونا )كوفيد SOCPA، )2020للمحاسبي  ( عىل 19 –، أثار انتشار في 
ي يجب مراعاتها عند 

ة إرشادية مخترصة ألهم المعايي  الدولية الت  إعداد القوائم المالية ومراجعتها، نرسر
وس كوفيد  ي ظل ظروف في 

ز
 ، أبريل.  19 –إعداد القوائم المالية ومراجعتها ف

الجزء  –عىل االقتصاد المرصي  19 –، تحليل قطاغي لتداعيات تأثي  كوفيد 2020اللطيف ،د. عبلة عبد 
 . ECES األول ، أبريل ، المركز المرصي للدراسات االقتصادي، 

، المنظمة – 19 –، تداعيات وباء كوفيد 2020سامي النويرص،  ي مجال التدقيق الماىلي
ز
التحديات المتوقعة ف

 .  ARABOSAIلرقابة والمحاسبة، العربية لألجهزة العليا ل
ي ظل جائحة كوفيد 2020محمد جمعة، عالء الدين عبد الرحمن، 

ز
 –، متطلبات إعداد القوائم المالية ف

، ورقة عمل مقدمة خالل الويبينار الثالث الذي تنظمم األمانة العامة لألرابوساي حول تداعيات كوفيد 19
ي 19 –

ز
ز المتوقعة ف كي 

 . 2020/ 6/ 4 التدقيق الماىلي ،، التحديات ومجاالت الي 
ات دولية 19-، كوفيد 2020مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،  –، إعادة تشغيل االقتصاد/ رؤي وخير

 مايو.  20مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المرصي، العدد األول، 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد ألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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