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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 لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات المالية]  [التحليل المالي والمؤشر

 

 : ةإعداد الباحث

 [دينا محمد فهد الفاعوري] 

 [محاسبه] 

 

 الملخص: 

كات إىل الرسر من  العديد  الماىلي  تلجأ  المالية من خلل تحليل وضعها  والنسب  القوائم  زمنية   دراسة  ات  في  خلل 
أو   القرارمحددة  اتخاذ  عملية  عليها  يسهل  مما  األداء متعددة،  كة وتقييم  للرسر واإلداري  ي  الماىلي 

الماضز ي 
فز

، ي المستقبل.  وتقديم والحاضز
كة ووضعها الماىلي فز

ز أداء الرسر  توصيات حول كيفية تحسي 

ز عىل  معرفة مستوى العديد من األطراف عىل تقييم األداء واتخاذ القرار المناسب. بحيث يساعد المديرين الماليي 
يساعد   التنافسية، كما  اتيجياتها  اسي  وضع  ي 

فز كات  الرسر ويساعد  كة،  الرسر ي 
فز المختلفة  المالية  الوظائف  أداء 

ي الحصول عىل معلومات مالية هامة لتحديد مدى جدوى وربحية المشاري    ع االستثمارية
 .المستثمرين فز

 

Abstract : 

Many companies resort to analyzing their financial position by studying financial statements and ratios 

over specific or multiple periods of time, which facilitates the process of decision-making and evaluation 

of the company's past and present financial and administrative performance, and makes 

recommendations on how to improve the company's performance and financial position in the future. 

Several parties evaluate performance and make the appropriate decision. So that it helps financial 

managers to know the level of performance of the various financial functions in the company, and helps 

companies in setting their competitive strategies, and also helps investors in obtaining important 

financial information to determine the feasibility and profitability of investment projects. 
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 المقدمة: 

ي عملية 
: هو معالجة منظمة للبيانات المالية المت  احة به   دف الحصول عىلي معوم   ات تستعمل فز التحليل الماىلي

ي المستقبل
ي الماض   ي والحاض   ر وتوق   ع مستكون علية فز

 .اتخ   اذ الق    رار وتقيي   م االداء فز

ي يج ري إع دادها وعرضها وفق قواعد محددة  ويتض من التحلي  ل الم اىلي تفس  ي  الق  وائم الما 
لي  ة المنش  ورة وفهم ا )الت 

وألغراض  معينة  اعتبارات  ي ضوء 
فز إضافية  أخري  بيانات  وبمساعدة  المحاسبية(  والنظريات  المعايي   تتضمنها 

وهو  االرتباطات   محددة  إظهار  بغرض  وإحصائية  رياض ية  أس اليب  باس تخدام  المال ية  الق وائم  تربط  دراس ة  ي 
الت 

ات عىلي الهيك ل  ات زمنية، وأثر هذه التغي 
ي تط رأ عىلي هذه العناص ر خلل فت رة أوعدة في 

لت الت  عناص رها، والت غي 
ي عدة نواحي 

 . الم اىلي للمش روع لمس اعدة األطراف المستفيدة فز

 المالي أهمية التحليل 

ز تتبع أهم ية التحلي  ل الم اىلي باعتب اره أداة ته تم   بدراس ة الق وائم المالي ة بش كل تحليىلي مف صل يوضح العلقات بي 
ة زمنية مح ددة، أو فت رات زمني ة متع ددة :إض افة  ي ف ي 

ي تط رأ عىلي هذه العناص ر فز
ات الت  عناض هذه الق وائم، والت غي 

ي النقاط أىلي توض يح حج م هذا الت غي  عىلي الهيك ل الم اىلي العام للمنشأة، ويمكن تفصيل أهم
ية التحلي  ل الم اىلي فز

 : التالية

كة  •  تحديد القدرة االئتمانية للرسر

كة(  • كة )وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الرسر  تحديد القدرة االيرادية للرسر

كة  •  تحديد الهيكل التمويىلي األمثل واتخطيط الماىلي للرسر

 التشغيىلي  تحديد حجم المبيعات المناسب من خلل تحليل التعادل والتحليل •

كة  • ي للرسر
 للمركز الماىلي الحقيق 

كة الصافية ومؤرسر  تحديد قيمة الرسر

كة  • ي الرسر
 تحديد هيكل التكاليف فز

 تقييم أداء االدارة العليا •

كة وتوفي  أرضية مناسبة التخاذ القرارت  • امج المستقبلة للرسر ي وضع السياسات والير
 المساعدة فز

كة  •  تحديد القيمة العادلة السهم الرسر

 المنهجية العلمية للتحليل المالي 

ي يعتمد عليها لتحقيق 
يتطلب التحلي  ل الم اىلي منهجية علمية، ويستند اىلي مجموعة من المقومات والمبادئ الت 

 - : أهدافه عىلي النحو التاىلي 

:   التحليــل  الهداف  الواضح  التحديد   -1 يد  وتتفاوت االهداف من فئة اىلي أخري وبصفة عامة يمكن تحد -المـالي
 . الهدف عىلي ضوء الموضوع أو المشكلة الموجودة لدي المنشأة
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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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب              
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).       واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

 التحليل الرأسي  .1

عنرص   ينسب كل  بحيث  ها،  غي  عن  مستقل  بشكل  مالية  قائمة  تحليل كل  فيه  المجموع يتم  اىلي  عناضها  من 
ز عناض القائمة  االجماىلي لهذه العناض، او المجموعة الفرعية التابع لها العنرص، وبذلك يتم دراسة العلقات بي 
ي النشاط 

ز لتحليل وتشخيص نوعية النشاط الذي حقق المساهمة االوضح فز ي تاري    خ معي 
المالية عىلي أساس كىلي وفز

 . كه وتقيمه من جانب اخراالجماىلي من جانب ، واكتشاف سلو 

ي تحويل العلقات اىلي علقات نسبية، يمكن من ايجاد االهمية النسبية لكل بند بالنسبة  
تكمن اهمية هذا التحليل فز

ي ينتىمي اليها
 . للمجموعة الفرعية الت 

كة فهو ويعاب عىلي هذا االسلوب كونه تحليل ساكن يتسم بالجمود وعدم التعبي  عن الصورة الكاملة الداء الرسر 
ز الحسابات المختلفة ة زمنية واحدة وال يوضح بصورة جيدة العلقات بي 

 . يعتمد فقط عىلي في 

ي  .2
 التحليل االفقر

تحليل اتجاه بتلفز إىل حد ما سمة الجمود الزمتز الت  يتسم بها التحليل الرأس وذلك عن طريق دراسة حركة 
ات مالية المالية عىل مدار عدة في  النسبة  أو  أو   البند  البند  التغي  الحادث فز حركة  للتعريف عىل مقدار واتجاه 

اتجاهات  وعن  المنشاة  واقع  عن  دقة  اكير  صورة  عن  والتعبي   الديناميكية  سمة  له  يوفر  مما  المالية،  النسبة 
المستقبلية. ويطلق عليه فز بعض االحيان التحليل المتحرك النه يرتكز عىل معرفة اتجاه تطور فقرات القوائم  

 لمالية. ا

المالية كرأس   القوائم  الدقيق عن بعض فقرات  التعبي    كسوره عن 
انتقاضات فز التحليل   يوجه لهذا 

ً
ولكن ايضا

ة.   المال العامل الذى يتسم بأضطراد التغي  خلل الفي 

 التحليل المال باستخدام النسب 

ة  يعتير التحلي  ل الم اىلي بالنسب مرادفا إىل حد ما السلوب   التحليل الرأس ، إذ تتم فيه مقارنة االرقام فز القوائم للفي 
المالية نفسها. بحيث فيه تتم مقارنة حسابات أو بنود القوائم المالية الت  تربطها سببية ببعضها، وتكون حصيلة 

 .هذه المقارنة نسبة مالية

ز من استخدامها وبموجب علقات السببية هذه يمكن اشتقاق عدد كبي  من النسب المالية، ت ز الماليي  مكن المحللي 
كات وأوجه نشاطها المختلفة.  ات فز تقييم أداء الرسر  كمؤرسر

 المجموعات الخمسة التالية
 
 الغالب العام يمكن حرص نسب التحليل المال ف

 
 :وف

  نسب السيولة .1

 نسب قياس كفاءة النشاط .2

  نسب الربحية .3

"نسب المديونية "الرفع  .4   الماىلي

 نسب السوق  .5
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

 : (  نسب السيولة1

القدرة عىل تحويل االصول المتداولة اىل سيولة نقدية بغرض   -يمكن تعريف السيولة المالية بشكل عام فز كونها: 
امات المستحقة.وعليه فإن نسب السيولة ه مجموعة النسبه لت  تقيس قدرة المنشأة عىل الوفاء  ز الوفاء بااللي 

قصي   امات  ز
اىل بااللي  النشاط  من  المحقق  النقد  تنسيب  يمكن  .كما  المناسبة  السيولة  توفي   من خلل  االجل  ة 

ي للمنشأة   المبيعات أو الديون أو أى من الحسابات االخرى
تستخدم نسب السيولة كأدوات لتقييم المركز االئتمائز

ة األجل، وتشمل  اماتها قصي  ز
ي الوفاء بالي 

 : هذه النسب ما يىلي والذي يعير عادة عن مدى قدرتها فز

 الموجودات المتداولة مقسوما عىل المطلوبات المتداولة = التداول نسب  •
 المخزون وبالقسمة عىل المطلوبات المتداولة –الموجودات المتداولة  = الشيعة السيولة نسبة  •
 المتداولةالموجودات النقدية وشبه النقدية مقسوما عىل المطلوبات  = النقدية نسبة  •

تجدر اإلشارة هنا إىل أنه من الصعب وجود نسبة معيارية متفق عليها كمقياس للسيولة وإن كان باإلمكان وجود 
معيار متفق عليه لصناعة معينة، لكن يمكن القول بأن معايي  السيولة تكون عادة متشددة بالنسبة للمؤسسات 

 . المالية

 مالحظات  طريقة الحساب  مسىم النسبة 
 1:2النسبة المعيارية االصول المتداولة نسبة التداول 

 1:1النسبة المعيارية  المخزون -األصول المتداولة  نسبة التداول الرسي    ع
المتداولة   نسبة نقدية  الخصوم   –األصول 

 المتداولة
 مؤرسر لكفاءة اإلدارة 

المتداولة   رأس المال العامل /   –األصول  المخزون 
 اليومي لتكاليف التشغيلالمعدل 

ة االزمة للتمويل   لرصد الفي 

ة التغطية النقدية  االتزامات   في   / حكمها  وما  النقدية 
 المتداولة

 او اقل قليل 1:1النسبة المعيارية 

ي 
ة التمويل الذائ  السائلة   في  الخصوم   –)االصول 

المتداولة ( المعدل اليومي لتكاليف 
 التشغيل

 السابقة  اكير احتياطا من النسبة

 ( نســـب النشـــاط 2

اماتها، وبتعبي  أخر تقوم هذه النسب بقياس قدرة  ز
كة فز إدارة أصولها والي  مجموعة نسب تقيس مدى نجاح الرسر

انية العمومية إىل مبالغ نقدية أو مبيعات، وتستخدم نسب هذه المجموعة فز  ز كة عىل تحويل حسابات المي  الرسر
كات ا  . لمعلق بالمركز الماىل قصي  االجلالغالب لتقييم أداء الرسر

ي إدارة الموجودات والمطلوبات أي أنها تقيس مدى كفاءتها 
تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المنشأة فز

لهذه   األمثل  االستخدام  ي 
فز قدرتها  مدى  ثم  ومن  الموجودات  اقتناء  ي 

فز للمنشأة  المتاحة  الموارد  استخدام  ي 
فز

ز هما الموجودات، ويمكن تقسيم  ز رئيسيتي  ي مجموعتي 
 : هذه النسب أو المعدالت فز

 :نسب أو معدالت دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة وتشمل ما يلي  -1

ز   =المدينة الذمم دوران معدل • ي المبيعات مقسوم عىل رصيد المديني 
 صافز
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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 لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

المعدالن كفاءة إدارة االئتمان ومدى فاعلية سياسات االئتمان   والتحصيل وكلما زاد معدل دوران ويقيس هذان 
ا جيدا والعكس بالعكس ة التحصيل كلما كان ذلك مؤرسر  . الذمم المدينة أو متوسط في 

 تكلفة البضاعة المباعة مقسوما عىل رصيد المخزون = المخزون دوران معدل  •
ة متوسط   •  مقسوما عىل معدل دوران المخزون  =  365بالمخزون االحتفاظ فتر

الن مدى كفاءة وفاعلية إدارة المخزون وكلما زاد معدل دوران المخزون او انخفض متوسط ويقيس هذان المعد 
ا جيدا والعكس بالعكس وذلك مع مراعاة أن ارتفاعه اكير مما يجب يزيد  ة االحتفاظ بالمخزون كلما كان مؤرسر في 

 . من مخاطر إدارة المخزون

ز تكلفة البضاعة المباعة   = الدائنة الذمم دوران معدل  •  مقسوما عىل رصيد الدائني 
ز  يات مقسوما عىل رصيد الدائني 

 أو = المشي 

ة متوسط   •  مقسوما عىل معدل دوران الذمم الدائنة  =  365االئتمان فتر
اء ، لذا كلما انخفض معدل دوران  ي البيع والرسر

ز سياست  ويقيس هذان المعدالن مدى نجاح تحقيق الملءمه بي 
ي ستواجهها المنشأة الذمم الدائنة وزاد عن  

ا عىل تخفيض الضغوطات الت  ة االئتمان كلما كان ذلك مؤرسر متوسط في 
يات وهذا ما  ي يمنحها الموردون لتسديد فواتي  المشي 

ة الزمنية الت  يد من طول الفي  ز من زاوية السيولة ، ذلك سي 
 . يخفض من ضغوطات السيولة

ي   دوران معدل  •
 
ي المبيع = العامل المال رأس  صاف

ي رأس المال العامل صافز
 ات مقسوما عىل رضي صافز

ي رأس المال والعكس صحيح
 . وكلما زاد هذا المعدل كان دليل عىل كفاءة إدارة صافز

 : نسب أو معدالت دوران الموجودات طويلة األجل -2

ي استغلل موجوداتها الثابتة بفاعلية تحقق العائد األقىص لها وكلما ارتفعت هذه  
المعدالت تقيس كفاءة اإلدارة فز

 : كان ذلك دليل جودة والعكس بالعكس، ومن أهم المعدالت

ي المبيعات مقسوما عىل جملة الموجودات  = الموجودات دوران معدل  •
 صافز

الموجودات   = العاملة  الموجودات   دوران  معدل  • جملة  عىل  مقسوما  المبيعات  ي 
غي     –صافز الموجودات 

 العاملة 
ي المبيعات مقسوما عىل جملة الموجودات   = الملموسة  الموجودات  دوران  معدل  •

الموجودات غي    –صافز
 . الملموسة

 صافز المبيعات / مجموع االصول مرات استخدام االصول فز تحقيق ايراد . 
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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 لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

 ما تقيسه النسبة  طريقة الحساب  مسىم النسبة 

ي المبيعات / مجموع االصول معدل دوران االصول 
مرات    صافز ي عدد 

فز االصول  استخدام 
 تحقيق ايراد 

كة عىل التحصيل  المبيعات اآلجلة / إجماىل العملء معدل دوران العملء   قدرة الرسر

ة التحصيل  ة تحصيل اآلجل  معدل دوران العملء / 365 متوسط في   في 

ز  المال  معدل دوران المورديي  رأس  متوسط   / المبيعات  صافز 
 العامل

كةالقدرة   االئتمانية لدى الرسر

ة االئتمان  ز  / 365 متوسط في  ة االئتمان  معدل دوران المورديي   في 

المال  راس  دوران  معدل 
  العامل

المال  رأس  متوسط   / المبيعات  صافز 
 العامل

كفاءة استخدام راس المال فز تحقيق 
 مبيعات 

ة االحتفاظ براس المال ة قبل تدوير راس المال معدل دوران راس المال / 365 في   الفي 

متوسط   معدل دوران المخزون   / المباعة  البضاعة  تكلفة 
 المخزون

 عدد مرات بيع المخزون واستبدالة 

ة اإلحتفاظ اىل  معدل دوران المخزون / 365 متوسط في  المخزون  لتحويل  االزمة  ة  الفي 
 مبيعات 

ة   الدورة التشغيلية  ة التحصيل + متوسط في  متوسط في 
 االحتفاظ 

ة إتمام عملية تشغيل كاملة   في 

التشغيلية   الدورة النقدية  ة    –الدورة  في  متوسط 
 االئتمان 

ة إتمام صافز نقد بيع ، وتحصيل ،  في 
 وسداد( 

  الربحية( نسبة 3

كة عىل استخدام أصولها لتحقيق األرباح  وإضافة هي مقاييس مالية يتم استخدامها لقياس وتقييم مدى قدرة الرسر
 
ً
. من أكير نسب الربحية استخداما ز  : قيمة للمساهمي 

ي مبيعاتها إلظهار مقدار الرب  ح الذي تحققه  •
كة بصافز نسبة الهامش الربخي : تقارن هذه النسبة إجماىلي أرباح الرسر

ي 
كة بعد دفع تكلفة البضاعة المباعة. ويمكن حسابها من خلل قسمة إجماىلي الرب  ح عىل صافز

 المبيعات. الرسر
ي إدارة أصولها لتحقيق األرباح. يتم حساب  •

كة فز نسبة العائد عىل األصول : تقيس هذه النسبة مدى كفاءة الرسر
ي الدخل عىل متوسط إجماىلي األصول

 .نسبة العائد عىل األصول من خلل قسمة صافز
ي استخدام حقوق الملكية تشي  هذه النسبة عىل مدى كف :نسبة العائد عىل الحقوق المل              كية :   •

كة فز اءة الرسر
ي الدخل عىل حقوق الملكية 

 .لتحقيق األرباح. وتقاس من خلل قسمة صافز
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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 لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

 ( نسبة الرفع المالــــــــــي )المديونية( 4

 :نسب المديونية

كة ي   إن موقف مديونية الشر
كة والت  استفادت منها فز محاولتها تحقيق األرباح. يشي  إىل كمية أموال الغي  لدى الرسر

ي التمويل طويل األجل  
كة   –الديون طويلة األجل    –كذلك يلق  . حيث يلزم ذلك الرسر اهتمام كبي  لدى المحلل الماىلي

ة طويلة األجل وكذلك إعادة سداد قيمة القرض. وطالما أن حقوق الدائنون يجب الوفاء بها   بسداد فوائد خلل في 
ز يولون اهتمام كبي  بمدى أوأل قبل إجراء أية توزيعات   ز وكذلك المرتقبي  عىل حملة األسهم، فإن الملك الحاليي 

اض. كذلك يهتم الممولون   وط األقي   لرسر
ً
ي مواعيدها وفقا

اماتها فز ز كة عىل الوفاء بالي  ضون  —مقدرة الرسر  - المقي 
كة عىل خدمة ديونها وحجم مديوناتها  .بمدى مقدرة الرسر

اماتها.ولذلك  حيث أن زيادة مقدار مديونيات ز  لعدم مقدرتها عىل الوفاء بالي 
ُ
كة يشي  إىل احتمال اكير نسبيا الرسر

 إلدراكها مدى اهتمام األطراف الخارجية والداخلية بها حت  ال تصبح 
ً
كة نظرا تهتم اإلدارة بمقدار مديونيات الرسر

ي موقف عرس ماىلي 
كة فز  .الرسر

 هي 
ً
 :مقاييس درجة المديونيةأكتر المقاييس شيوعا

 .ة الديوننسب •

 .نسبة الديون إل حق الملكية •

 :نسبة الديون –أ 

ت هذه النسبة دل ذلك عىل  ي تم تمويلها عن طريق الديون. كلما كير
تمثل هذه النسبة نسبة األصول جميعها الت 

ي تمويل األصول
ي تم االعتماد عليها فز

 .كمية أكير من أموال الغي  الت 

 مجموع الخصوم               

 الديون =                                                      نسبة 

 مجموع األصول              

                1643 

 % 45.7=  0,457=   100نسبة الديون =                    *  

                3597 

كة. حيث يشي  الرفع   الرافعة المالية كلما ارتفعت هذه النسبة ارتفعت ي تستخدم فيها  للرسر
الماىلي إىل الدرجة الت 

 .المنشأة التمويل من خلل مدفوعات ثابتة لتحقيق عائدات الملك
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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 لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة 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    

 

ورة الوفاء بها   ض ضز ة األجل، إذ من المفي  ز عىل الديون طويلة األجل، ويتم تجاهل الديون قصي  كي 
قد يكون الي 

ة    خلل األجل القصي  أي خلل أداء دورة النشاط المعتاد للمنشأة، م المنشأة بمدفوعات ثابتة خلل في  ز وال تلي 
 .طويلة األجل

 ب ( نسبة الديون إل حق الملــكية  

ي تم تمويلها عن طريق الملك. عادة  
ز التمويل طويل األجل عن طريق الغي  وتلك الت  تشي  هذه النسبة للعلقة بي 

 .ما تستخدم لقياس درجة الرفع الماىلي للمنشأة

 القروض طويلة األجل                                  

                                                                                              = نسبة الديون إىل حق الملكية 

ز                                     حقوق المساهمي 

                                 1023 

 % 52,4=  0,524=  100*  ——————إىل حق الملكية = نسبة الديون 

                                 1954 

 والتدفقات النقدية المستقرة نسبة عالية من 
ً
كات ذات كمية األصول الثابتة المرتفعة نسبيا عادة ما يكون لدى الرسر
 .الديون إىل حق الملكية. كما تفيد مقارنة النسبة مع متوسط الصناعة 

   نسب السوق( 4

النسب   ز فز االسهم، وتضطلع هذه  المحتملي  مجموعة نسب ذات اهمية خاصة لحملة االسهم، وللمستثمرين 
كة عىل اسعار االسهم العادية فز السوق استناد اىل الهدف العام للدارة التمويلية وهو تعظيم  بقياس تأثي  اداء الرسر

ز عن طريق تعظيم السوقية   . للسهمثروة المساهمي 

 طريقة الحساب  مسىم النسبة 

ائب  عائد السهم  الرصز بعد  الرب  ح  عدد   -)صافز  متوسط  الممتازة(/  االسهم  توزيعات 
 االسهم العادية 

 القيمة السوقية للسهم / نصيب السهم من االرباح  سعر السهم اىل الرب  ح المحقق

ائب واالسهم الممتازة(االرباح الموزعة/)االرباح المحققة بعد  نسبة توزيعات االرباح   الرصز

القيمة  إىل  السوقية  القيمة 
ية   الدفي 

ية   السعر السوف  للسهم / القيمة الدفي 

 حصة السهم من االرباح الموزعة / القيمة السوقية له  ري    ع السهم
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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 لعل 
ُ
للوظائف   عام مات 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 بخلف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كل من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 وكلهما 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 كلهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العلج. 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 كمتلزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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