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كات ال الكفاءة المالية وال دور أساليب التحليل والتخطيط المالي ف ي شر

 
 صاالت تدارية ف
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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                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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   
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 : للدراسة الملخص

كات تناولت  ي رسر
ز
ي قياس وتقييم الكفاءة المالية واإلدارية ف

ز
الدراسة دور أساليب التحليل والتخطيط الماىلي ف

 التحليل الماىلي وقياس وتقييم 
ز ي هل توجد عالقة بي 

ي التساؤل االئ 
ز
االتصاالت, وتمثلت مشكلة الدراسة ف

ي 
ز
ي قياس وتقويم كالكفاءة المالية واإلدارية, هدفت الدراسة لبيان دور التحليل الماىلي ف

ز
فاءة مساعدة اإلدارة ف

كة ومعرفة االتجاه للنمو والتطور, وخلصت  , تحليل ودراسة وقياس وتقييم الكفاءة المالية للرسر االداء الماىلي

كة ممتازة وتمت التوصية بمعالجة  الدراسة إىل عدة نتائج من أهمها أن الكفاءة المالية واإلدارية لدى الرسر

 ف. بعض مواطن الخلل والضع

, قياس الكفاءة المالية واإلدارية.  الكلمات المفتاحية:   التحليل الماىلي

 

[The Role of Methods of Financial Analysis and Planning in Measuring and 

Evaluating Financial and Evaluating Financial and Administrative Efficiency 

in Telecommunications Companies] 

                        Researcher: Rania Nureldin Osman Mohamed 

The study examined the role of methods of financial analysis and planning in measuring and 

evaluating administrative and financial efficiency in telecommunications companies. Problem was 

found in the following question: Is there a relationship between financial analysis and measuring and 

assessing financial and administrative efficiency? Analysis measurement and evaluation of the 

company's financial efficiency and knowledge of the trend for growth and development. The study 

concluded several results, the most Important of which is that the administrative and financial 

efficiency of the company is excellent, and it was recommended to address some of the deficiencies 

and weaknesses.                              

Keywords: Financial Analysis, Measurement of Financial and Administrative Efficiency. 
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  مقدمة البحث:  

ي السودان, لذلك فقد  
ز
ي عملية النمو والتطور االقتصادي ف

ز
قطاع االتصاالت لم دور كبي  اليمكن تجاهلة ف

حاجة ملحة اىلي قياس كفاءة وتقييم أداء هذا القطاع حت  يعكس مدى حيوية الوضع كانت هنالك 

ي والراسي من أهم أساليب قياس 
االقتصادي لهذه الدولة, ويعتير التحليل الماىلي باستخدام التحليل االفق 

ات ا وتقييم االداء وكذلك قياس قدرتها عىل أستمرار نشاطاتها االقتصادية وتوسيعها  من خالل توفي   لمؤرسر

ي تخدم عملية التخطيط والتقييم والرقابة ويحدد نقاط القوه والضعف وهو عملية تفسي  وفهم 
المالية الت 

 القوائم المالية المنشورة . 

 مشكلة الدراسة : 

ي أستخدام أساليب التحليل 
ز
كات المبحوثة ف ي ضعف إدراك وأهتمام إدارات الرسر

ز
تتمثل مشكلة الدراسة ف

ي رفع وقي
ز
كات وتحديد نقاط القوة والعمل عىل تعزيزها ونقاط الضعف الماىلي ف ي الرسر

ز
اس كفاءة االداء الماىلي ف

 التحليل الماىلي وقياس وتقييم الكفاءة 
ز والعمل عىل معالجتها. هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 

 المالية واإلدارية ؟. 

 هداف الدراسة: أ

 إىل تحقيق االهداف التالية : تسغي الدراسة من خالل تحليل البيانات المالية 

ي قياس وتقويم كفاءة االداء. 1
ز
ي مساعدة اإلدارة ف

ز
 .بيان دور التحليل الماىلي ف

كة ومعرفة االتجاه للنمو والتطور. 2  .تحليل ودراسة وقياس وتقييم الكفاءة المالية للرسر

ي تساعد عىلي التنبواءات المالية . 3
 .توفي  المعلومات المحاسبية الت 

 اسة: أهمية الدر 

ي التحليل الماىلي 
ز
ي درجة رفيعم من االهمية اال ويتمثل ف

ز
 ف
ً
ي أنها تعالج موضوعا

ز
تنبع أهمية هذه الدراسة ف

ي أنها توضح 
ز
ي قطاع االتصاالت كما تكمن أهمية الدراسة ف

ز
وعالقتم بقياس وتقييم الكفاءة المالية واالداريو ف

كات وأستمرارية أهمية اإلداء اإلداري والماىلي وإبراز الفائدة من أدوا ت التحليل الماىلي لمعرفة مدى نجاح الرسر

 الكفاءة االنتاجية وتحقيق العائد المستهدف . 

 فرضية الدراسة: 

 التحليل الماىلي وقياس وتقييم 
ز  . الكفاءة المالية واإلداريةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بي 
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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   

 

 نهجية الدراسة: م

ي قياس وتقييم
ز
ي لعرض القوائم لدراسة دور التحليل الماىلي ف

 الكفاءة المالية واإلدارية تم إتناع المنهج التاريخز

ي للتحليل وأستخراج النتائج . 
كة محل الدراسة والمنهج اإلستنباطي واإلستقرائ 

 المالية للرسر

 مجتمع الدراسة: 

كة السودانية لالتصاالت )سوداتل ( ي الرسر
ز
 يتمثل مجتمع الدراسة ف

 الدراسات السابقة: 

ي هذا الجزء 
ز
ي ف

ز
ي تناولت دور التحليل الماىلي ف

من الدراسة سوف يتم أستعراض مجموعة من الدراسات الت 

كات.   قياس وتقييم الكفاءة المالية واإلدارية للرسر

, تمثلت مشكلة م2016.دراسة االمي   )1 ي تقييم وكفاءة االداء الماىلي
ز
( :تناولت الدراسة دور التحليل الماىلي ف

ي يواجم الدراسة نتيجة الخفاء بعض الم ام المنشات المالية باالفصاح المحاستر
ز علومات الهامة وعدم الي 

ي عملية التحليل الماىلي يجعل معلومات التحليل الماىلي متقادمة, 
ز
المحلل بعض المشكالت الن اي تاخي  ف

ي وراء االرقام, أهم النتائج أستخدام أدوات التحليل الماىلي 
ي تختقز

ساعد ت هدفت الدراسة إىل إبراز الحقائق الت 

ورة أستخدام نسب  ي الكشف عن المخاطر المرصفية وذلك يؤدي إىل تقييم االداء, واوصت الدراسة برصز
ز
ف

ي ترشيد قراراتها.)محمود,
ز
ي السودان لمساعدتها ف

ز
 (2016التحليل الماىلي من قبل المنشأت العاملة ف

ي أستخدام أسلوب التحليل العنقودي لتطو (: 2008.دراسة أبوبكر)2
ز
ير التحليل الماىلي هدف البحث ف

ي تزاول 
ي السوق المرصي والت 

ز
ز العاملة ف كات التأمي  بغرض التنبوء باالداء الماىلي وسالمة المراكز المالية لرسر

ات مالية  ز قوية وضعيفة وقد أستخدم الباحث عدة مؤرسر ز عىل الحياة وتم تقسيمها إىل مجموعتي  التأمي 

كات  ي لالعوام منلحساب القيم من خالل البيانات المالية للرسر
ي الكتاب اإلحصائ 

ز
وخلصت  2008-1996ف

ي من أزمات 
ي من أزمات مالية والضعيفة تعائز

كات ذات االداء الماىلي القوي التعائز
نتائج الدراسة إىل أن الرسر

 (2008مالية وذلك بضعف نمو االسهم وزيادة االسعار,)أبوبكر,

ي  
ز
قياس وتقييم الكفاءة المالية واإلدارية وهي  أما دراسة الباحث فهدفت اىلي معرفة دور التحليل الماىلي ف

 تختلف عن الدراسة السابقة. 

: الطار النظري
ً
 ثانيا

 .التحليل المالي : 1 

ي وهي النشأة : 
ي مطلع الثالثنيات من القرن الماضز

ز
ي نشأت ف

 هو وليد الحاجة الت 
ً
يعتير التحليل الماىلي تاريخيا

ة الكساد الكبي  الذي ساد الواليات 
المتحدة االمريكية والذي أدى إىل ظهور عمليات الغش والخداع عىل في 

كات.  ورة نرسر المعلومات المالية عن الرسر  أثر انهيار بعض المؤسسات االمر الذي أوجد الحاجة إىل ضز
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كات ال الكفاءة المالية وال دور أساليب التحليل والتخطيط المالي ف ي شر

 
 صاالت تدارية ف
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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                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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   

 

2 :  .مفهوم التحليل المالي

وري الت ورية للتخطيط الماىلي المستقبىلي أذ أنم من الرصز
ىل المركز عرف عيعتير التحليل الماىلي خطوة ضز

ي وضع الخطط المستقبلية لها , ويعتمد التحليل الماىلي عىل البيانات 
ز
وع ف الماىلي الحاىلي للمنشأة قبل الرسر

، أداة للكشف عن مواطن  ي قائمة الدخل وقائمة المركز الماىلي ويعتير التحليل الماىلي
ز
ي تظهر ف

واالرقام الت 

وع كما يست ي المركز الماىلي للمرسر
ز
خدم التحليل الماىلي كمقياس الثر السياسات االدارية الضعف والقوة ف

, صادق, ي
.)الحسيتز وع ومركزها الماىلي

 (1998والطرق الرباح المرسر

3 :  .أهداف التحليل المالي

كة, تقييم نتائج وقرارات االستثمار والتمويل,  يهدف التحليل الماىلي اىلي تقييم الوضع الماىلي والنقدي بالرسر

ي أتخاذ تحديد مختلف االنحرافات ال
ز
ي تخللت االداء مع تحديد أسبابها, معرفة  النتائج المالية والمساعدة ف

ت 

 (2008القرارات المالية بأقل تكلفة وأعىل عائد, تحديد االحتياجات المالية.)جمال,صخري,

4 :  .أهمية التحليل المالي

ي للمنشأت المختلفة بغض النظر عن ط ويد بيعة عملها ليتناول التحليل الماىلي بيان النظام المحاستر ز ي 

ي 
متخذاي القرار بالبيانات والمعلومات, كما يساعد عىل تقييم االداء الماىلي والتمويىلي والتشغيىلي واالئتمائز

وع, يستخدم التحليل الماىلي االساليب 
وعات كمايساعد عىل التخطيط لكافة أنشطة المرسر المستقبىلي للمرسر

ات المناسبة للتحليل المقارن  للقوائم المالية ممايساعد عىل تقييم االداء ومعرفة واألدوات والمؤرسر

,وليد, وع ومحاولة معالجتها)الحياىلي
ي يتعرض لها المرسر

 (. 1996األنحرافات الت 

5 :  .خطوات التحليل المالي

ي عملية تحليلم أهمها: تحليل الغاية أوالهدف من 
ز
هنالك خطوات محددة يستخدمها المحلل الماىلي ف

ي أم تريد أجراء التحليل وهذا يتعلق بقرار 
ا االدارة حول ماهية العمل الذي تريده فهل تريد تقيييم االداء النهائ 

اماتم, ومن ثم يقوم المحلل بجمع المعلومات المطلوبة حسب نوع  ز ي الوفاء بالي 
ز
وع ف تحليل قدرة المرسر

ي عملية التحليل وهنا يقوم المحلل باستخدام ا
ز
ي يطبقها ف

انات ذات لبيالتحليل, ثم تحديد األدوات الت 

ي المستقبل. 
ز
ات لمعرفة أتجاهها ف ات معينة يقوم بتحليل هذه المؤرسر العالقة, وبعد الوصول إىل مؤرسر

 (. 2015)عقل,مفلح,

6 :  .مقومات التحليل المالي

 لتحقيق االهداف واألغراض المنشودة من عملية التحليل الماىلي 

أغراضم النظرية والعملية ومن البد من وجود مقومات وركائز أساسية يستند عليها لتحقيق  

 (Lawrence, Danielwأبرزها:)

وع الداخلية والخارجية قبل قيامم بتحليل 1 .تمتع المحلل الماىلي بالمعرفة والدراية الكافية بظروف المرسر

 ,
ً
 وعمليا

ً
 علميا

ً
ي عملية التحليل, وأن يكون مؤهال

ز
البيانات مقام التحليل, البد من أن يتسم بالموضوعية ف
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كات ال الكفاءة المالية وال دور أساليب التحليل والتخطيط المالي ف ي شر

 
 صاالت تدارية ف
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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                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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   

 

, مناس  الشخصي
ز  عن التحي 

ً
ي أستخدام األساليب والوسائل العلمية, لتحليل وتفسي  النتائج بعيدا

ز
  ف
ً
يا

وااليقف يقف عند نقطة كشف مواطن الضعف والقوة للمنشأة بل يجب عليم تشخيص األسباب ومعرفتها 

 وأستقراء األتجاهات المستقبلية. 

 ي2
ً
 علميا

ً
ي عملية تحليلم منهجا

ز
تناسب مع أهداف عملية التحليل ويستخدم أساليب .أن يسلك المحلل ف

ز الموضوعية والمالئمة .)سويلم,محمد,  (. 1993وأدوات تجمع هي األخرى وبقدر متوازن بي 

7 :  .محددات التحليل المالي

ي مدى نجاحم: 
ز
 هناك مجموعة من العوامل تفيد محددات بالنسبة للتحليل الماىلي وتؤثر ف

ه عىل أحد جوانب الوضع الماىلي للمنشأة كالربحية  .عوامل متعلقة بالقائم بعملية1
ز ي عملية تركي 

ز
التحليل ف

 ومدى عمق التحليل المطلوب وأهتمامة بالمنشأة محل التحليل.)
ً
 (Gipson, Charlesأوالسيولة مثال

ي القوائم المالية 2
ز
.عوامل متعلقة بالمعلومات المتاحة من حيث الكمية والنوعية ودرجة االفصاح عنها ف

 عىل هذه المعلومات . 
ً
ي إعدادها أستنادا

ز
 ومدى إعتبار المعايي  المحاسبية ف

8 :  .مصادر معلومات التحليل المالي

 يمكن تقسيم مصادر بيانات التحليل الماىلي إىل مصدرين هما: 

ي تتمثل بالمعلومات المحاسبية واإلحصائية واإلدارية 1
.مصادر داخلية: هي مصادر من داخل المنشأة والت 

,وليد،مرجع سابق(. واإل  قتصادية .)الحياىلي

ي والمكاتب اإلستشارية, والكتب والمجالت 2 .مصادر خارجية: وهي مصادر عدة مثل تقرير المراجع الخارجر

 م(. 2006العلمية المتخصصة, وأسواق المال والبورصات. ) هيئة االوراق المالية والسلع,

9 :  .أدوات التحليل المالي

ال أدوات محدده تمكنم من الوصول إىل األهداف المرجوة وتتمثل هذه االدوات عىل المحلل الماىلي أستعم

 : ي
ز
 ف

 .تحليل الهيكل الماىلي : والهدف منم ضمان تمويل االحتياجات 1

 .تقييم النشاط والنتائج : يهتم بكيفية تحقيق المؤسسة للنتائج. 2

 .تقييم المردودية :هي وسيلة تمكن من مقارنة النتائج المحققة . 3

.)عالق, فاطمة(4 ي
 .تحليل التدفقات المالية : يمثل التحليل االكير تطورا مقارنة بالتحليل الوظيقز

ز أدوات التحليل النم يستطيع   من بي 
مماسبق يرى الباحث أن أسلوب تحليل التدفقات المالية هو األكير

ي االداء الماىلي . 
ز
 تحليل التوازن الماىلي والوقوف عىل مواطن القوة والضعف ف

10 :  . مجاالت وأغراض التحليل المالي
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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                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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   

 

يتوقف المجال والغرض من التحليل الماىلي للهدف المنشود والمقصود تحقيقم  فهناك عدة زوايا لبيان 

 مجاالت وأغراض التحليل الماىلي منها: 

 :من زواية ورؤية المستخدم لمعلومات التحليل الماىلي المداخل التالية : 
ً
 أوال

ي : ي1
ض. .التحليل االئتمائز ي عالقتم مع المقي 

ز
 هدف إىل التعريف عىل األخطار المتوقع أن يواجهها المقرض ف

ي التحقق من سالمة أستثمارات المستثمرين وكفاية عوائدها. 2
ز
 .التحليل األستثماري : يستخدم ف

ي إدارة موجوداتها وتوازن3
ز
ا الماىلي ه.تحليل تقييم االداء: تقييم ،أداء المؤسسة يعتمد عىل ربحيتها وكفاءتها ف

 وسيولتها. 

اوها واالداء 4 كة الحالية المراد رسر اء: يهدف هذا التحليل لتقييم وتقدير قيمة الرسر .تحليل االندماج أو الرسر

 المستقبىلي لها وتقييم العرض المقدم ةالحكم عىل مدى مناسبتم. 

ي 5
ا أسواق تتعرض له.التحليل من أجل التخطيط :يهدف هذا التحليل إىل مواجهة التقلبات المستمرة الت 

 المنتجات المختلفة . 

: من زاوية الغرض من التحليل 
ً
 ثانيا

كة وتقييمها. 1  .تحليل السيولة لمعرفة سيولة الرسر

 (2004.تحليل الربحية.)عقل,مفلح,2

11 :  .أنواع التحليل المالي

 إىل التبويب واألسس المختلفة منها: التحلي
ً
و التحليل ل العمودي أهناك عدة أنواع من التحليل الماىلي استنادا

الرأسي يقوم بتحليل كل قائمة من القوائم المالية بشكل مستقل لعام ماىلي واحد بأستخدام أحد عناض هذه 

ي االتجاهي يتضمن تحليل عناض القوائم 
االقوائم لمعرفة داللتم مع بقية العناض االخرى, التحليل األفق 

جاه كل عنرص من عناض القائمة بالزيادة أة النقصان مع سنة المالية لعدة سنوات مالية متتالية لدراسة أت

 
ً
األساس, تحليل النسب المالية أوتحليل نسب الصناعة وهو من أكير ادوات المراقبة إفادة واألوسع إنتشارا

ي والبطمة, محمد  ,وليد ناجر  بنود القوائم المالية المختلفة )الحياىلي
ز وهي عملية تحديد عالقة ترايط بي 

 (. 1996عثمان, 

 .معايي  التحليل المالي : 12

ي يعتمد عىل 
هناك عدة معايي  يستخدمها المحلل الماىلي للتعبي  عن االداء الماىلي ومنها المعيار التاريخز

 تتم مقارنة نسبة السيولة للسنم الحالية مع سنوات سابقة, 
ً
ات مالية تاريخية أي لسنوات سابقة فمثال مؤرسر

ي التحليل الماىلي صادرة من وزارة الصناعة أو المعيار النمطي هو عبارة عن 
ز
نسب ومعدالت متعارف عليها ف

التجارة, معيار الصناعة هو معيار يوضع ضمن صناعة واحدة محلية أو إقليمية أو 

ف,  (. 2002دولية.)خوفو،أرسر
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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                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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   

 

 .خطوات التحليل المالي : 13

ي 
ز
ي : هناك عدة خطوات متتابعة يقوم بها القائم بعملية التحليل تتمثل ف

 االئ 

تم الزمنية . 1  .تحديد الهدف أو الغاية من التحليل وفي 

2 .  .إختيار جمع البيانات المناسبة من أدوات التحليل الماىلي

3 .  .إختيار االداة المناسبة من أدوات التحليل الماىلي

ات المرتبطة بغرض التحليل. 4  .التحليل حسب األداة المستخدمة للوصول إىل بعض المؤرسر

 المعيار المناسب للمقارنة بنتائج التحليل. .إختيار 5

احات والحلول 6 ي تم التوصل إليها وكتابة االستنتاجات والتوصيات واإلقي 
ات الت  .تحليل المؤرسر

 (2003المناسبة.)مطر, محمد,

14 :  .مفهوم االداء المالي

ة داء بالنسبهو عبارة عن إنعكاس لقدرة المؤسسة وقابليتها لتحقيق األهداف كما عرف بأنم يمثل اال 

, فهو المرآه العاكسة ألنشطة المؤسسة وإنجازاتها, وقد يشار إليم بانم 
ً
 مهما
ً
 جوهريا

ً
للمؤسسات مفهوما

 (2006إنعكاس لقدرة وقابلية المؤسسة عىل تحقيق أهدافها)الداوي,الشيخ,

ي إستخدمتها للوصول إلي
كة وتحديد االتجاهات الت  الل م من خعرف االداءالماىلي بانم وصف لوضع الرسر

وة وهو يوضح أثر هيكل التمويل عىل ربحية  ي الير
ز
دراسة المبيعات واإليرادات والموجودات والمطلوبات وصاف

كة )عبدهللا,حسن, كة ويعكس كفاءتم السياسية والتمويلية للرسر  ( 2009الرسر

كة لتحقيقها, وأنم نظام   ي تسغ الرسر
مماسبق يرى الباحث أن االداء الماىلي هوتلك النتائج المرغوب بها والت 

 مرن لتحقيق الربحية يتطابق مع الهياكل التنظيمية . 

كة : 15  .الجهات المستفيده من التحليل المالي ودراسة االداء المالي للشر

 إلخاالف الغاية لكل منها, ويمكن تتعدد الجهات المستفيدة من التحليل الماىلي 
ً
 ودراسة االداء الماىلي تبعا

 تقسيمها إىل األصناف التالية: 

من الطبيغي أن يرغب المديرون بمقارنة أدائهم خالل السنوات  الماضية مع أهداف الربحية .الدارة: 1

 والسوق ومع منافسيهم. 

اىلي وتوزيعم عليهم وأحتجاز جزء من األرباح هم الذين يتطلعون إىل زيادة االيراد الح .حملة األسهم: 2

 لتحقيق النمو المستقبىلي . 

ي تحدث نتيجة  .المحللون الماليون: 3
ات الت  ي بورصة األسهم لمعرفة التغي 

ز
االستثماريون والمضاربون ف

 تطور المنشأة ونمؤها. )عبدهللا,حسن,مرجع سابق(
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كات ال الكفاءة المالية وال دور أساليب التحليل والتخطيط المالي ف ي شر

 
 صاالت تدارية ف
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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                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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   

 

16 :  .أهمية االداء المالي

ز أهمية االداء : الماىلي من  تير  خالل مايىلي

كة االقتصادي وطبيعتم. 1  .متابعة ومعرفة نشاط الرسر

 .متابعة ومعرفة الظروف المالية واالقتصادية والظروف المحيطة بها . 2

3 , ي أجراء عملية التحليل والمقارنة وتقييم البيانات وتقييم أداء االفراد.)كامل, مصطقز
ز
 (. 1994.المساعدة ف

ز األنتاجية وتحقيق مماسبق يرى الباحث أن وجود نظام  لتقييم االداء يؤدي إىل رفع مستوي األفراد وتحسي 

ز االفراد مما يؤدي إىل رفع الروح المعنوية والحد من الرصاعات.   العدالة والمساواة بي 

17 :  .أهداف االداء المالي

كة المحددة من خالل  ة الخطهنالك أهداف رئيسية لعملية تقييم االداء منها متابعة تنفيذ أهداف الرسر

كة من خالل تحقيق هذه االهداف والكشف عن مواطن الخلل  المرسومة وكذلك قياس مدى نجاح الرسر

, باإلضافة إىل توفي  
ً
ي االخطاء مستقبال

ز
والضعف ووضع الحلول الالزمة لها وتصحيحها والعمل عىل تالف

كة لألجهزة ال ي الرسر
ز
,البيانات والمعلومات اإلحصائية عن نتائج تقييم االداء ف مرجع رقابية. )كامل, مصطقز

 سابق(. 

ي 
ز
كة يسهم ف مماسبق يرى الباحث أن من أهداف االداء الماىلي تقديم قاعدة بيانات ومعلومات عن أداء الرسر

ز أنماط االداء ورفع كفاءتم.  ي تعمل عىل تحسي 
 وضع السياسات والدراسات والبحوث المستقبلية الت 

 .مفهوم تقييم االداء:  18

ي العملية اإلدارية الشاملة ويعتمد عىل إستخدام مجموعة من يعرف تقييم االدا 
ز
ء عىل أنم إحدى الحلقات المهمة ف

ات والمقاييس لفحص مدى تحقيق الوحدة اإلقتصادية ألهدافها الموضوعة وتحديد اإلنحرافات االيجابية  المؤرسر

اح المعالجة المناسبة لها )بوسهوة, مكيد,  (. كما يعرف بأنم مجموعة من 2014والسلبية, ومعرفة أسبابها وإقي 

االجراءت الت  تقارنها النتائج المحققة للنشاط مع أهدافم المخطط لها وتهدف لتبيان مدى إنسجام تلك النتائج مع 

االهداف المحددة لتقدير مستوى فعالية االداء, كما يقارن عناض مدخالت النشاط بمخرجاتم للتأكد من أن االداء 

 (. 2013فاءة )إبراهيم, سحر, قد تم بدرجة من الك

كة  مماسبق يرى الباحث أنم يمكن إعطاء تعريف شامل لتقييم االداء هو عملية رقابية لمراحل العمليات داخل الرسر

 .
ً
ي حدود الموارد المتاحة إىل غاية االهداف المحققة فعال

ز
ي تبدأ من تحديد األهداف المرجو تحقيقها ف

 والت 

ي ونجد أن من أهم عناض تقييم ا
ز
الداء الكفاءة وهي الحصول عىل ماهو كثي  نظي  ماهو أقل, والفعالية وتتمثل ف

 عىل تحقيق األهداف والنمو 
ً
 قادرا
ً
ية والمالية والمادية والمعلوماتية أستخداما السبل الكفيلة بإستخدام الموارد البرسر

كة, والجودة  ي الرسر
ز
ي مدى جودة تجميع الموارد ف

ز
 هي قدرة النتج عىل تلبية حاجاتوالتطور, اإلنتاجية تتمثل ف

ز وبأقل تكلفة )كمال, نور هللا,   (. 1992المستهلكي 
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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                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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   

 

ز المستهلك والمنتج.   ويرى الباحث أن الجودة تشي  إىل وجود عالقة بي 

19 : ات االداء المالي  . مؤشر

ي تحليل قوائمها المال
ز
ي تعتمد عليها اإلدارة ف

ات االداء الماىلي من اهم االدوات الت 
دى سالمة ية لمعرفة متعتير مؤرسر

ي من 
كة والت  ي الرسر

ز
ي السيولة الموجودة ف

ات نسبة السيولة وتعتز ز هذه المؤرسر كة ومن بي  مركزها الماىلي وربحية الرسر

, ونسبة السيولة الرسيعة وهي أكير دقة من نسبة التداوال  ي القصي 
ز
اماتها االجل ف ز كة الوفاء بإلي  خاللها تستطيع الرسر

كة ي الرسر
ز
ي توليد المبيعات من األصول أي تقيس مدى لقياس السيولة ف

ز
, ونسبة النشاط تقيس مدى كفاءة اإلدارة ف

كة عىل توليد االرباح من  ات عىل مدى قدرة الرسر ي إدارة األصول, نسبة الربحية وتعطي هذه النسبة مؤرسر
ز
الكفاءة ف

كة  ي سوق االوراق اخالل مبيعاتها وأستثماراتها, ونسبة التقييم تشي  إىل كيفية تقييم أسهم الرسر
ز
لمالية.)لغزيل, ف

 (. 2013زهراء, 

, بالمصداقية  ي يحللها المحلل الماىلي عند تقويم االداء الماىلي
مماسبق يري الباحث أنم البد من تمتع المعلومات الت 

والموثوقية والموضوعية, حيث أن أهم خصائص التحليل الماىلي عند أستخدامم لتقنيم االداء الماىلي هو تقييم 

كة مما يعمل عىل تعظيم قيمتها السوقية. الربحي , وهو مايطور االداء الماىلي للرسر كة وتوازنها الماىلي
 ة وكفاءة الرسر

 : الدراسة التطبيقية : 
ً
 ثالثا

كة سوداتل لالتصاالت عن عامي 
 . 2017-2016سوف يقوم الباحث بعرض دراسة تطبيقية للقوائم المالية لرسر

  2017-2016وملخص لقائمة الدخل عن االعوام  سوف نعرض ملخص لقائمة المركز الماىلي 

 ونشي  إىل أن المبالغ بالدوالر. 

 (1جدول رقم )

كة سوداتل  2017 -2016لالعوام ملخص قائمة المركز المالي لشر

 )دوالر( 31/12/2016 / )دوالر(31/12/2017 البيان

إجماىلي الموجودات غي  
 المتداولة 

986,214,928                   856,379,650 

 251,609,541 240,703,150 إجماىلي الموجودات المتداولة

 340,338,205 354,437,107 إجماىلي المطلوبات المتداولة

إجماىلي المطلوبات غي  
 المتداولة

351.995.050 281,867,147 

ز   485,783,839 520,485.921 إجماىلي حقوق المساهمي 

 م2017التقرير السنوي للعام 
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111 
ي قياس وتقييم                                                       رانيه محمد  

 
كات ال الكفاءة المالية وال دور أساليب التحليل والتخطيط المالي ف ي شر

 
 صاالت تدارية ف

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

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

ي الطب                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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   

 

 (2) جدو  رقم

كة سوداتل عن عامي   2017 /2016ملخص قائمة الدخل لشر

 )دوالر(31/12/2016 )دوالر(31/12/2017 البيان

 476,175,020 513,160,532 إجماىلي اإليرادات التشغيلية

 93,452,977 83,760,260 أجماىلي الرب  ح التشغيىلي 

ي الرب  ح
ز
 46,975,494 45,021,791 صاف

 0,0388 0,0372 العائد عىل السهم

 2017التقرير السنوي 

 تحليل الدراسة التطبيقية وأستخالص النتائج:  

لتحليل الدراسة يتم أستخدام إحدى أساليب التحليل الماىلي لقياس وتقويم الكفاءة المالية واإلدارية وذلك 

 بأستخدام: 

 .التحليل المقارن. 1

2 .) )التحليل الديناميكي ي
 . التحليل األفق 

ز ومن خالل هذا  التحليل يتم قياس الكفاءة اإلدارية والمالية واألستثمارية والبيعية وعمل دراسة مقارنة للسنتي 

 وبيان نقاط القوة والضعف فيهما. 

 .التحليل المقارن: 1

ي 
ز
لمعرفة  2017مع العام 2016تتم عملية التحليل المقارن لقائمة المركز الماىلي بمقارنة جميع بنود عناض القائمة ف

ات  ي طرأت عىل أي بند هل ه زيادة أم نقصان لقياس الكفاءة المالية واإلدارية وكذلك قائمة الدخل . التغي 
 الت 

 (3جدول رقم )

كة سوداتل  2017 -2016لالعوام ملخص قائمة المركز المالي لشر

 31/12/2016 / )دوالر(31/12/2017 البيان
 )دوالر(

 التغي  

إجماىلي الموجودات غي  
 المتداولة 

  986,214,928                  856,379,650 129,835,278 

 10,906,391 251,609,541 240,703,150 إجماىلي الموجودات المتداولة

 14,098,902 340,338,205 354,437,107 إجماىلي المطلوبات المتداولة
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112 
ي قياس وتقييم                                                       رانيه محمد  

 
كات ال الكفاءة المالية وال دور أساليب التحليل والتخطيط المالي ف ي شر

 
 صاالت تدارية ف
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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                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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   

 

إجماىلي المطلوبات غي  
 المتداولة

351.995.050 281,867,147 70,127,903 

ز إجماىلي   34,702,082 485,783,839 520,485.921 حقوق المساهمي 

 أعداد الباحث

 (4جدو  رقم ) 

كة سوداتل عن عامي   2017 /2016ملخص قائمة الدخل لشر

 التغي   )دوالر(31/12/2016 )دوالر(31/12/2017 البيان

إجماىلي اإليرادات 
 التشغيلية

513,160,532 476,175,020 36,98,512 

 (9,692,717) 93,452,977 83,760,260 التشغيىلي أجماىلي الرب  ح 

ي الرب  ح
ز
 (1,953,703) 46,975,494 45,021,791 صاف

 (16) 0,0388 0,0372 العائد عىل السهم

 إعداد الباحث

 :  التحليل المالي

  :  من الجداول أعاله يالحظ الباحث مايىلي

 بأن العم
ً
كة بالدوالر األمريكي علما

. تم عرض القوائم المالية للرسر ي
كة األم هي الجنية السودائز

 لة الوظيفية للرسر

 اإليرادات واألرباح والعائد عىل السهم . 

ي 
ز
كة نتائج مالية للسنة المنتهية ف ي بعض  2016مقارنة بالعام2017ديسمير 31حققت الرسر

ز
وسجلت نتائج أفضل ف

 : ات األداء التشغليلية كما هو موضح من خالل التحليل التاىلي
 مؤرسر

كة التشغيلية بمقدار أرتفعت إيرادات  مليون 513إىل  2016مليون دوالر للعام 476( من%8مليون دوالر ) 37الرسر

ي العام
ز
كة. 2017دوالر ف ي تعمل فيها الرسر

ي معظم الدول الت 
ز
 . بالرغم من إنخفاض أسعار الرصف ف

كة حققت أرباح  ي ذلك التاري    خ تجاوزت المطلوب46.9بالرغم من أن الرسر
ز
كمليون دوالر إىل أنم وف ة ات المتداولة للرسر

. 113.7موجوداتها المتداولة بمبلغ   مليون دوالر أمريكي

ي العام 183من  %17أرتفع أجماىلي الدخل بنسبة 
ز
ي العام 214إىل  2016مليون دوالر ف

ز
بمقدار  2017مليون دوالر ف

الكفاءة المالية العالية  مليون دوالر نتيجة لزيادة اإليرادات التشغيلية, وهذا االمر أن دل إنما يدل عىل 31زيادة 

 واإلدارية الممتازة, وهي داللة واضحة عىل نجاح األستثمار. 
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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                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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 شهدت بعض أعمال التوسعة 
كة من تحقيق هذه النتائج بفضل األستخدام األمثل لشبكاتها الت  ولقد تمكنت الرسر

 والتحديث وتنفيذ سياسات تسويقية فعالة. 

ي اإليرادات التشغيلية وإ
ز
ي المرصوفات اإلدارية والتسويقية والمرصوفات صاحب الزيادة ف

ز
جماىلي الدخل زيادة ف

ي العام 111مليون دوالر حيث كانت 24األخرى بمقدار 
ز
ي العام  135وزادت إىل  2016مليون ف

ز
 2017مليون دوالر ف

ي تسويق المنتجات ودعم وتدريب القوى العاملة . 
ز
 وهذه الزيادة ناتجة عن زيادة األستثمار ف

ي العام 15مليون دوالر من 9ائب والزكاة بمقدار ارتفعت الرصز 
ز
 2017مليون دوالر للعام  24إىل  2016مليون دوالر ف

يبية )إجماىلي اإليرادات(.  %59بنسبة زيادة 
يبة والقاعدة الرصز  نسبة لزيادة معدالت الرصز

ي الد
ز
ي صاف

ز
يبة وزيادة المرصوفات غي  التشغيلية إىل إنخفاض طفيف ف ي الرصز

ز
مليون دوالر 2لغ خل بمبأدت الزيادة ف

ي العام 47من
ز
ي العام 45إىلي  2016مليون دوالر ف

ز
 غي  جيد يحتاج إىلي دراسة  2017مليون دوالر ف

وهذا مؤرسر

 ومعالجة الخلل الموجود. 

ي العام  0.0388إنخفض العائد عىل السهم من
ز
ي 0.0372إىل 2016دوالر للسهم الواحد ف

ز
دوالر للسهم الواحد ف

 مؤرسر غي  جيد وقد يحتاج إىل دراسة  ومعرفة اإلنحرافات ومعالجتها. .وهذا أيض2017العام 
ً
 ا

 : النتائج

 بعد تحليل الدراسة توصل الباحث إىل عدة نتائج من أهمها : 

ي 1
ز
كة ف كة زادت قيمة األصول الصافية لدى الرسر ي أصول الرسر

ز
مليون دوالر  34بمقدار  2017ديسمير 31.صاف

ي  486عمليون دوالر بالمقارنة م520لتصبح 
ز
. ممايدلل عىل الكفاءة المالية واإلدارية 2017ديسمير 31مليون دوالر ف

 الممتازة . 

كة 2 ي 183. النفقات الرأسمالية أنفقت الرسر
ز
ي النفقات للعام المنت ي ف

ز
, ممايدل عىلي 2017ديسمير 31مليون دوالر ف

كة وأستثماراتها ممايدل عىل التخطيط الماىلي الجي
ي راس مال الرسر

ز
 د لإلدارة. الزيادة ف

ي 3
ز
 خالل العام المنت ي ف

ً
كة نموأ ي الرسر

ز
كي الهاتف الجوال ف

ز سجل عدد مشي  كي 
حيث 2017ديسمير 31.عددالمشي 

ز  كي 
ك وهذا النجاح يدلل عىل الكفاءة التسويقية الممتازة . 12بلغ عدد المشي   مليون مشي 

كة إعادة هيكلة وسددت معظم القروض المرص 4 فية وقروض العمالء وذلك بهدف .المخاطر المالية أنهت الرسر

كة.  ي الرسر
ز
ز موقف السيولة ف  تحسي 

كة 5 ي يوجد بها نشاط الرسر
ي بعض الدول الت 

ز
كة بالتذبذب وعدم أستقرار أسعار ضف العمالت األجنبية ف .تتأثر الرسر

ي بالحصول عىل بعض عوائدها بالعمالت األجنبية.   ومع ذلك تم تخفيف هذا األثر السلتر
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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                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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   

 

 : التوصيات

ي المرصوفات اإلدارية والتسويقية .ال1
ز
عمل بقدر اإلمكان عىل وجود آليات تساعد عىل تخفيض الزيادة ف

 والمرصوفات األخرى بالقدر المعقول. 

ائب والزكاة 2 ي والزكوي لخفض معدالت الرصز يتر
ي التخطيط الرصز

ز
ائب للمساعدة ف اء الرصز ورة األستعانة بخير .ضز

يبية.   والقاعدة الرصز

ورة معالجة ال3 ي تجاوز المطلوبات المتداولة للموجودات المتداولة لكي يتم تحقيق التوازن بينهما .ضز
ز
خلل ف

ي المستقبل المنظور. 
ز
كة ف  ولضمان أستمرارية الرسر

ورة تطبيق معيار المحاسبة الدوىلي رقم )4
ي األقتصاديات ذات التضخم المرتفع( وذلك 29.ضز

ز
( )التقرير الماىلي ف

ي جم
ز
ات ف  هورية السودان تشي  إىل أن األقتصاد ذو تضخم مرتفع. نسبة الن جميع المؤرسر

 المراجع: 

, صادق,  ي
ي األصول العلمية وتطبيقاتها, عمان, 1998الحسيتز

ز
, دراسة معاضة ف ي م, التحليل الماىلي والمحاستر

 األردن, دارمجدالوي للنرسر والتوزي    ع. 

ي والبطمة, محمدعثمان, , وليد ناجر م, التحليل الماىلي اإلطار النظري وتطبيقاتم العملية, الطبعة 1996الحياىلي

, عمان.  ز  األوىل, دارحني 

, عمان, األردن, دار المستقبل للنرسر 2004عقل, مفلح محمد, ي اإلدارة المالية والتحليل الماىلي
ز
م, مقدمة ف

 والتوزي    ع. 

, وليد م, نظرية المحاسبة وأقتصاديات المعلومات, الطبعة األوىل, 1996, والراوي, حكمت,مطر, محمد, والحياىلي

ز ومكتبة الفالح, عمان, األردن.  كة 1992سويلم, محمد,  -5دارحني  اع, الرسر م, إدارة البنوك وصناديق األخي 

, القاهرة.   العربية للنرسر

 , ي
كة العربية ل1996كامل, مصطقز ية, الرسر , القاهرة. م, إدارة الموارد البرسر  لنرسر

. 1992كمال, نورهللا,  , دمشق, الطبعة األوىلي
جمة والنرسر  م , وظائف القائد اإلداري, دار ظالل للدراسات والي 

 م, ندوة تطبيقات التحليل الماىلي وحقوق وواجبات المستثمرين2006هيئة األوراق المالية والسلع,

ي 
ز
, رأ ف ي . سوق األوراق المالية, الفرج لألستشارات, أبوظتر ي  س الخيمة, دئر
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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                    . 
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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 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   

 

 الدوريات العربية 

ز عىل الحياة   كات التأمي  ي رسر
ز
أبوبكر, عيد أحمد, تطوير التحليل الماىلي باألساليب الكمية للتنبوء باألزمات المالية ف

ي سويف, مرص, 
 م. 2008بحث غي  منشور, كلية التجارة, جامعة بتز

ي المحاسبة  م, التحليل الماىلي كأداة ألتخاذ القرارات2008جمال, صخري,
ز
ولية, رسالة ماجستي  ف

ي المؤسسات البي 
ز
ف

 المالية, كلية العلوم األقتصادية, جامعة ورقلة. 

ف عزيز,  ي القوائم المالية لتقويم االداء 2002خوفو, أرسر
ز
ي ف م, أستخدام التحليل الماىلي ألسس القياس المحاستر

, رسالة ماجستي  غي  منشورة, كلية الدراسات ا ي
ز
. بالقطاع المرصف ز  لعليا, جامعة النيلي 

ي الوحدات 2009عبدهللا, حسن إبراهيم,  
ز
ح إلستخدام نظام الرقابة الداخلية لرفع كفاءة األداء ف م, نموذج مقي 

 . ز  األقتصادية, رسالة دكتوراة, كلية الدراسات العليا,جامعة النيلي 

ي تشخيص البيئة المالية للموس2015عالق, فاطمة, 
ز
, كلية العلوم م, دور التحليل الماىلي ف سة, رسالة ماجستي 

 األقتصادية, جامعة الشهيد حمة لخرصز الوادي. 

, ز , رسالة ماجستي  غي  2016محمود, األمي  ز , الخرطوم, جامعة النيلي  ي تقييم األداء الماىلي
ز
, دور التحليل الماىلي ف

 منشورة. 

ي الماىلي عىل االداء الماىلي للمؤ   م, رسالة ماجستي  2013سسة االقتصادية, لغزيل, زهراء, أثر تطبيق النظام المحاستر

ي المحاسبة, وجبائية معقمة, جامعة قاصدي مرباح ورقلة.  
ز
 ف

 م. 2006الداوي, الشيخ , تحليل األسس النظرية لمفهوم االداء, مجلة الباحث, العدد السابع, جامعة الجزائر,

ي تعزيز أداء المؤسسة, 
ز
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