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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 [ فاعلية أنظمة التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية]
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 [ مدير دائره الرقابه الداخليه / رئيس قسم الشؤون االداريه] 

ن الباشا الجديده]   [ بلديه عي 

 

 : الملخص

التدقيق هو فرع من المحاسبه إال   بان  إذ إن  أن بعض الكتاب يدعون  بينهما عالقة قوية،  أنهما مختلفان ولكن 
المحاسبة تمثل إجراءات جمع وتصنيف وقيد المعلومات المالية ألغراض تحضي  البيانات المحاسبية من قبل 
الموسسة نفسها ألغراض اتخاذ القرارات ومن قبل إدارة هذة المؤسسة أو من قبل األطراف األخرى ، وعىل سبيل  

 المثال المستثمرين. 

باإلجراءات  فيتعلق  التدقيق  أما  نفسها.  كة  الرسر ي 
موظفز قبل  من  ي 

إنشائ  عمل  المحاسبة  إن  القول  يمكننا  ولهذا 
ي المستقل والمحايد ألجل التوصل إىل الرأي فيما إذا   ي )المدقق( الخارج 

ي يقوم بها المحاسب القانوئز
المختلفة الت 

ي الدفاتر تعكس وبعدالة األح
ة( وأن كانت المعلومات المسجلة فز ي تمت خالل السنة )او الفي 

داث االقتصادية الت 
ها وحسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها )المبادئ المحاسبية الدولية.   هذه البيانات المحاسبية تم تحضي 

ولهذا عىل المدقق أن يكون عىل معرفة تامة بهذه المبادئ اذ ال يمكن أن تكون مدققا جيدا بدون أن تكون محاسبا 
 . دا، فالتدقيق عمل انتقادي منظم يبدأ عندما ينتهي المحاسب من عمله ويقوم به شخص مستقل ومحايدجي

Abstract : 

Some writers claim that auditing is a branch of accounting, but they are different, but they have a strong 

relationship, as accounting represents the procedures for collecting, classifying and recording financial 

information for the purposes of preparing accounting data by the institution itself for the purposes of 

decision-making and by the management of this institution or by other parties. For example, investors. 

That is why we can say that accounting is a constructive work by the employees of the company itself. 

As for the audit, it relates to the various procedures carried out by the independent and impartial external 

auditor (auditor) in order to reach an opinion on whether the information recorded in the books reflects 

fairly the economic events that took place during the year (or period) and that these accounting data 

were prepared according to generally accepted accounting principles. (International Accounting 

Principles). 

Therefore, the auditor must be fully aware of these principles, as you cannot be a good auditor without 

being a good accountant. Auditing is an organized critical work that begins when the accountant finishes 

his work and is carried out by an independent and impartial person. 
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 : المقدمة

الداخىلي كما هو   التدقيق  لوظيفة  الحاجة  واقترص ظهرت  والتالعب    والغش  األخطاء  اكتشاف  بهدف  معروف 
الهادفة إىل  المالية والمحاسبية  التدقيق  التدقيق بشكل عام عىل  البداية شأنه شأن  ي 

الداخىلي فز التدقيق  مفهوم 
 تصيد األخطاء وقد ازدادت الحاجة إليها وتطورت وزادت فعاليتها بعد الحرب العالمية الثانية. 

ي 
ي مجال األعمال بشكل عام ومجاالت المحاسبة والتدقيق بشكل خاص تطور التدقيق نظرا للتطورات الت 

 حدثت فز
كة المالية والتشغيلية وذلك  الداخىلي ليصبح أوسع نطاقا وأكير شموال إذ أصبح يشمل جميع مجاالت عمل الرسر

ي العمليات والمركزية اإل 
ي وزيادة التعقيد فز

كات وتوسعها الجغرافز ات التكنولوجية بسبب كي  أحجام الرسر دارة والتغي 
 المتسارع. 

ز كبي  عىل ظاهرة  تركي  اإلحصائية وحدوث  العينات  ي عىل  الخارج  المدقق  اعتماد  بسبب  إليها  الحاجة  وازدادت 
ي هزت عددا من  

ي تطور التدقيق الداخىلي الفضائح المالية الت 
التحايل الماىلي والغش والتالعب. وكذلك ساهم فز

ي الغر 
كات فز يات الرسر كات. كي  ها من الرسر كة بارماالت االيطالية وغي  ي الواليات المتحدة األمريكية ورسر

 ب مثل انرون فز

كات سواء من أفراد  ي الرسر
ز كبي  عىل ظاهرة الغش واالحتيال والتالعب فز ي ذلك التطور حدوث تركي 

كما ساهم فز
ي بسبب ثغرات رقابية حيث أشارت إحدى ا  كة أو مخاطر االحتيال الخارج  % 60لدراسات إىل أن أكير من  داخل الرسر

ي عام 
كات األمريكية تعرضت لالحتيال فز  . 1999من الرسر

ي حجم األعمال، 
ي المنظمات اليوم نظرة للتوسع الكبي  فز

ولهذا تعد وظيفة التدقيق الداخىلي من الوظائف المهمة فز
ي المجاالت المالية واإلدارية، وزيادة حدة المنافس

ي تحدث فز
ة الت  ز المنظمات وبالتاىلي عدم  والتطورات الكبي  ة بي 

 قدرة وتفرغ اإلدارة للقيام بالوظائف الرقابية والتدقيقية المنوط بها. 

إذ إن الحاجة لوظيفة التدقيق الداخىلي ظهرت بهدف اكتشاف األخطاء  وهو نفس الهدف األساسي لمنهج سيجما  
ز كل من  أن الهدف األساسي لمنهج سيجما ستة ستة ي تفع ، إذ بي 

يل دور الرقابة عىل كافة مجاالت المنظمة يتمثل فز
والعمالء  ز  الموظفي  منفعة  أجل  من  والتكنولوجيا  والسوق  للعمالء،  ة  المتغي  االحتياجات  مواجهة  من  لتتمكن 

ز ومصلحتهم  .والمساهمي 

 : تعريف التدقيق الداخلي 

، ويعود ذلك لكون   ي تناولت مفهوم التدقيق الداخىلي
وظيفة التدقيق الداخىلي قد شهدت  تعددت التعريفات الت 

ي مفهومها، وبالتاىلي أخذ تعريف 
ي طبيعتها وأهدافها فقد واكب هذه التطورات تطور آخر فز

العديد من التطورات فز
ة األخرى ليعكس مفهومها المتطور ي االتساع من في 

 .التدقيق الداخىلي فز

ي تحكم
ي يجري  ها    يعرف علم المحاسبة عىل أنه مجموعة النظريات والمبادئ الت 

تسجيل العمليات المختلفة الت 
ي قوائم مالية 

ي صورة نقدية، ثم عرض نتائج هذه العمليات فز
وع وتبويبها، ويكون لها تأثي  عىل مركزه الماىلي فز

المرسر
ة. أما التدقيق فهو  ي نهاية هذه الفي 

ة معينة، مركزه الماىلي فز
وع من رب  ح أو خسارة خالل في  ز نتيجة أعمال المرسر تبي 

والمستندات عبار  والسجالت  بالدفاتر  المسجلة  البيانات  تنظم فحص  ي 
الت  والمبادئ  النظريات  عن مجموعة  ة 

وع   المرسر أعمال  نتيجة  المالية عىل  القوائم  االعتماد عليها، ومدى داللة  البيانات ودرجة  للتأكد من صحة هذه 
 .  ومركزه الماىلي
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ُ
للوظائف   عام اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اليومية معتمدا عىل المستندات المؤيدة لتلك العمليات أي أن المحاسب يبدأ بتسجيل العمليات المحاسبية بدفي   
حيل   حيل تلك القيود اليومية إىل حساباتها بدفي  أو دفاتر األستاذ المساعدة فيكون بذلك قد قام بالي  ثم يقوم بي 
للتأكد من صحتها  بيانات  من  المالية  القوائم  تلك  ما حوته  بتحليل  الداخىلي  المدقق  يبدأ عمل  فيما   والتبويب. 
إىل  يعود  والسجالت، كما  الدفاتر  مع  البيانات  تلك  لمطابقة  يعود  هذا،  أجل  ومن  للواقع.  تصويرها  وعدالة 

وع بحثا.   المستندات المؤيدة لما هو مسجل بتلك الدفاتر والسجالت وربما يؤدي األمر إىل تعدي نطاق المرسر

د مستقل  نشاط  أوجه  أو  أنظمة  من  مجموعة  بأنه  الداخىلي  التدقيق  للقيام وحدد  اإلدارة  تنشئة  وع  المرسر اخل 
ي تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية واإلحصائية والتأكد من كفاية 

بخدماتها فز
وع للسياسات  ي المرسر

اتباع موظفز التأكد من  ي 
وع وفز المتخذة لحماية أصول وممتلكات المرسر قيمة االحتياطات 

ي قياس صالحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل الرقابة  والخطط واإلجراءات اإلدار 
ية المرسومة لهم وفز

وع إىل درجة الكفاية   اح التحسينات الواجب إدخالها عليها، وذلك حت  يصل المرسر ي أداء أغراضها واقي 
األخرى فز

 اإلنتاجية القصوى. 

حص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة  وعرف بأنه نشاط تقويىمي ومستقل داخل المنظمة الحمايتها والهادف إىل ف
 األخرى داخل المنظمة. 

 مراحل تطور التدقيق الداخلي 

الداخىلي بعمليات تطور دراماتيكية متالحقة أدت بدرجة أساسية إىل توسيع نطاقه بشكل سمح له   التدقيق  مر 
ي يعمل بها. 

ي خدمة المنشأة الت 
 بالمشاركة بشكل أكي  فز

الداخىلي ظهر بداية بهدف اكتشاف األخطاء والغش والتالعب، ولكن حدثت تطورات حيث أوضح إىل أن التدقيق  
ي مجال األعمال

 .مهمة عىل هذه الوظيفة اقتضتها التطورات المتالحقة فز

ي التأكد من وجود نظام رقابة داخلية يعمل بكفاءة طوال 
وقد أوضح  إىل أن الدور التقليدي للمدقق الداخىلي فز

ي بيئة األعمالالوقت والسغي لكشف ال
ات الحديثة فز ي ظل التغي 

 . غش واالحتيال لم يعد دورة مالئمة فز

ي التحقق من الدقة الحسابية  
أما فقد أشارت إىل مرور التدقيق الداخىلي بثالث مراحل حيث تمثلت المرحلة األوىل فز

ي التحقق من دقة ومالءمة حسابات الوحد
ة االقتصادية والقوائم لألرقام المحاسبية، وتمثلت المرحلة الثانية فز

ي ذلك التحقق من ملكية األصول والتحقق من توفر الحماية الكافية لها، أما المرحلة الثالثة فتمثلت 
المالية بما فز

ي جميع المجاالت التشغيلية والمالية وهنا أصبحت  
ي إدارة الوحدة االقتصادية فز

ي وجهة نظر اإلدارة العليا فز
ي تبتز

فز
 زءا من نظام الرقابة اإلدارية. أكير استقاللية وتمثل ج

  عوامل تطور وازدياد أهمية وظيفة التدقيق الداخلي 

ي تضافرت وساعدت عل نمو وتطور وازدياد أهمية وظيفة التدقيق الداخلي 
 : وهناك العديد من العوامل الت 

وعات وتناثرها جغرافيا إىل أن .1 ي اإلدارة، نتج عن كي  حجم المرسر
فوضت اإلدارة العليا   انتهاج أسلوب الالمركزية فز

تب عىل تلك اإلدارات   ي بعض السلطات، وعىل الرغم من تفويض السلطات، إال أنه ما يزال يي 
اإلدارات المركزية فز

من   البد  الرقابة كان  من  اإلدارة  تتمكن  وحت   المطلوبة،  الفعالية  وتحقيق  واإلجراءات  بالسياسات  ام  ز االلي 
. استحداث وسيلة رقابية تحقق ذلك مثل ا  لتدقيق الداخىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

كات المساهمة وكذلك  .2 وعات وظهور رسر وعات الحديثة وتعقد عملياتها، نتيجة كي  حجم المرسر كي  حجم المرسر
ي  
ي تمتاز بتعدد عملياتها وجنسية مالكيها وانتشار فروعها فز

كات الدولية الت  كات المتعددة الجنسيات والرسر الرسر
التحقيق الرقابة عىل تلك الفروع وزيادة قدرة اإلدارة عىل مراقبة دول العالم المختلفة أدى إىل ظهور الحاجة  

 جميع النشاطات. 
وعات وتعقد عملياتها وزيادة حجمها أنه لم يعد  .3 التحول إىل التدقيق االختبارية، لقد ترتب عىل كي  حجم المرسر

االختياري أي االعتماد عىل  المراجع قادرا عىل القيام بالتدقيق الكامل، وبدأ المراجع يتحول إىل نظام التدقيق  
ض أنه أصدق مثيل ولكي يتحقق الغرض السابق البد من توافر نظام سليم  

ي تفي 
عينه تمثل المجموع الكىلي والت 

ي يستند عليها قيام نظام سليم للرقابة الداخلية وهو وجود مراجعة داخلية 
للرقابة الداخلية، ومن أهم الركائز الت 

 بالمنشأة. 
وعات ترتب عليه إنشاء فروع    ظهور المنشآت ذات .4 كات متعددة الجنسيات، إن كي  حجم المرسر الفروع والرسر

ي استخدام المراجع الداخىلي للسفر  
ي مناطق مختلفة ومتباعدة، وقد بدأت اإلدارة المركزية لهذه المنشآت فز

لها فز
ما طلبت   المتجول، ورسعان  بالمراجع  المراجع  أعمالها، وسىمي  لمتابعة  الفروع  مقر  المراجع  إىل  من  اإلدارة 
اح التعديالت.  ام بالسياسات اإلدارية واقي  ز  خدمات أخرى لإلدارة، مثل إيضاح مدى االلي 

 :  أهداف التدقيق الداخلي

 فحص ودراسة وتحليل أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخىلي وتقييم مدى كفايتها وفعاليتها.  .1
  تر وكفاية وسائل حمايتها من الخسائر بكافة أنواعها. التحقق من وجود أصول المنشأة وصحة تسجيلها بالدفا .2
 .مراجعة الدفاتر والسجالت وفحص المستندات الكتشاف األخطاء والتالعب ومنع تكرار حدوثها مستقبال .3
ي تعدها اإلدارات المختلفة واإلدارة   .4

التحقق من صحة البيانات الحسابية الظاهرة بالقوائم المالية أو التقارير الت 
 العليا. 

ي تنفيذ السياسات المقررة.  .5
 تقييم نوعية األداء فز

ز أساليب العمل.  .6   إبداء التوصيات لتحسي 
ام بالخطط واإلجراءات المرسومة  .7 ز  التحقق من مدى مراعاة السياسات الموضوعة وااللي 
 .تحقيق أكي  كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة بتقديم الخدمات األعضاء اإلدارة .8

: أنواع التدقيق   الداخلي

المنتظم  الفحص  بأنه  عرف  وقد   . الداخىلي التدقيق  ي 
فز التقليدي  المدخل  عن  يعي   الماىلي  الداخىلي  التدقيق  ان 

ام بالمبادئ المحاسبية المتعارف  ز للعمليات المالية والقوائم والسجالت المحاسبية المتعلقة بها لتحديد مدى االلي 
. عليها والسياسات اإلدارية وأية متطلبات أخرى م 

ً
 وضوعة مسبقا

ن هما:   وهذا النوع من التدقيق يشمل نوعي 

التدقيق الداخىلي الماىلي قبل الرصف والتدقيق الداخىلي الماىلي بعد الرصف إذ يشي  النوع األول إىل إحدى مراحل  .1
ز بمراجعة عمل موظف آخر للتحقق من سالمة اإلجراءات   الرقابة الداخلية الذاتية، وذلك بتكليف موظف معي 

 المستندات وموافقة السلطة المختصة عىل التنفيذ.  واكتمال
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

أما التدقيق بعد الرصف فينفذ حسب خطة التدقيق الداخىلي باختيار عينات وفحصها من خالل قسم التدقيق   .2
ز واللوائح واألنظمة المعمول بها   الداخىلي وذلك لتتأكد اإلدارة العليا من أن العمليات المالية تسي  وفق القواني 

 تحقيق األهداف. وبما يضمن 

ويعد التدقيق الداخىلي الماىلي أداة مهمة تمكن اإلدارة العليا من االطمئنان إىل دقة البيانات المالية وحفظ األصول 
 .والوجود المادي لها وحمايتها من عمليات التالعب أو الضياع أو االختالس 

 :  التدقيق الداخلي التشغيلي

ي    يعد التدقيق الداخىلي التشغيىلي هو المجال
، ونشأ هذا النوع كوليد للتطورات الت  غي  التقليدي للتدقيق الداخىلي

ي مجال التدقيق الداخىلي ويطلق عليه بعضهم أسماء أخرى مثل التدقيق اإلدارية أو مراجعة األداء ويسغ 
حدثت فز

ي  
كة ككل لتحقيق الكفاية والفعالية فز استخدام الموارد  هذا النوع من التدقيق الداخىلي إىل فحص وتقييم أعمال الرسر

كة ي الرسر
 .المتاحة وذلك وفق خطة معدة مقدمة ومتفق عليها مع الجهات العليا فز

ويعرف هذا النوع من التدقيق بأنه الفحص الشامل للوحدة التشغيلية أو المنشأة ككل لتقييم أنظمتها المختلفة  
التشغيىلي وفقا الطريقة قياس محددة ضمن األه داف اإلدارية وذلك للتحقق من كفاءة ورقابتها اإلدارية وأدائها 

 .واقتصادية العمليات التشغيلية

 التدقيق الداخلي ألغراض خاصة: 

وهذا النوع من التدقيق يتعلق بالتدقيق الذي يقوم به المدقق الداخىلي حسب ما يستجد من موضوعات تكلفة  
ز ولكنه يختلف من ناحية التوقيت  اإلدارة العليا للقيام بها ويتفق من حيث األسلوب أو النطاق مع   ز السابقي  النوعي 

إذ إنه غالبا ما يكون فجائية وغي  مدرج ضمن خطة التدقيق الداخىلي ويشمل هذا النوع من التدقيق من وجهة نظر 
بهذا  المتعلقة  التحقيقات  وإجراء  الفساد  أو  الغش  الكتشاف  تهدف  ي 

الت  الفجائية  التفتيش  عمليات  الباحثة 
 الموضوع. 

:  خصائ  ص التدقيق الداخلي

المالية  البيانات  دقة  تحقيق وضمان  ي 
فز لخدمتها  المنظمة  قبل  من  المستخدمة  والنشاطات  االنظمة  مجموعة 

 والقيود والتأكد من كفاية قيمة االحتياطات المتخذة لحماية االصول والممتلكات المنظمة: 

متطلبات أصحاب المصلحة، وأن يكونوا  االستقاللية: والمتضمنة إبتعاد أعضاء لجنة التدقيق عن مصالح و  -
ي يقومون بمراجعتها بعيدين عن تأثي  الجهة الت ي يت ولون مراجعة عملياتها

ز باالنشطة الت   .مستقلي 

 االجراءات السليمة للعناية بالموجودات والسجالت ووقايتها 

تنفيذ عملية تقويم مسؤولية  ي 
فز اهمية  ذات  العمليات  واعتماد  التصديق  اجراءات  االفراد   تعد  من  ما عىل عدد 

ز الحكم الشخصي لهؤالء االفراد ولمتخذي القرارات  ي التقريب بي 
 .وتسهم هذه االجراءات ايضا فز

انظمة  - متابعة  يمكنهم من  بمقدار  والمهارة  والمعرفة  ة  بالخي  ز  المدققي  تمتع  المهنية: وهي مستوى  الكفاءة 
ا باجراءات  ام  ز الداخلية وتقييمها ومدى االلي  القدرة عىل فهم االمور المحاسبية الرقابة  النظمة باالضافة إىل 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الجامعات  المالية وبطبيعة نشاطات  التقارير  بإعداد  يكونوا عىل معرفة كافية  المالية وان  والتدقيق واالدارة 
 الخاصة االردنية او المجال الذي تعمل فيه مقومات أنظمة الرقابة الداخلية وعناضها. 

: المقومات االدارية االنظ  مة الرقابة الداخلية وهي

لها هيكل   -1 يكون  أن  أخرى، فكل منشأة يجب  التنظيمية من منشأة اىل  الخطة  تنظيىمي كفء: تختلف  هيكل 
ز بالبساطة والوضوح حت  يسهل   ة أن تتمي  تنظيىمي يتالئم مع االهداف المحددة من قبلها، كما يجب عىل هذه االخي 

 .فهمها

ي سليم  كفاءة االفراد: إن فاعلية نظام   -2 الداخلية لتحقيق أهدافها ال تقترص فقط عىل تنظيم محاست  الرقابة 
ز بالمنشأة   ز وروؤساء االدارات العاملي  وتنظيم إداري مالئم، ولكن يجب أن توفر المنشأة مجموعة من الموظفي 

ي الكفاءة
 .من ذوي الدرجات العالية فز

ة عىل فاعلية الرقابة مستويات ومعايي  أداه سليمة: تؤثر سالمة الواجبات و الوظا -3 ي كل قسم بدرجة كبي 
ئف فز

يتم  ي 
الت  بالخطوات  الموضوعة  االجراءات  فتمدنا  االداء  هذا  عن  الناتجة  العمليات  وعىل كفاءة  الداخلية 

بمقتضاها اعتماد العمليات وتسجيلها والمحافظة عىل االصول، كما يجب أن تمدنا مستويات االداء بالوسائل 
اتخاذ   ي تضمن دقة 

توافر معايي  الت  التخىلي عن  ي 
بالمنشأة اليعتز ز  العاملي  أن كفاءة  والتسجيل، كما  القرارات 

 االداء المخطط مع االداء الفعىلي وتحديد االنحرافات  
ز ، وذلك لمحاولة المقارنة بي  ز لقياس أداء هؤالء العاملي 
 و االجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح هذه االنحرافات. 

: من   -4 متطلبات نظام الرقابة الداخلية الجيد وجود قسم كتنظيم إداري داخل المنظمة قسم التدقيق الداخىلي
 .يطلق عليه اسم قسم التدقيق الداخىلي 

ن الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي   العالقة بي 

ي ضوء ما تقدم من عرض للرقابة الداخلية والتدقيق الداخىلي تتضح العالقة بانها عالقة تكاملية، حيث الرقاب
ة اذن فز

ي 
ي يجب إدارة أعمال كيان االعمال عىل أساسها، والتدقيق الداخىلي هو نشاط اكتشافز

الداخلية تضع الضوابط الت 
ز الرقابة  يحقق التأكيد من تنفيذ ضوابط الرقابة الداخلية، والذي يؤكد تلك العالقة التكاملية هي تطابق األهداف بي 

ي النهاية 
، وكالهما فز ز الداخلية والتدقيق الداخىلي  .مالك كيان االعمال -يهدفان إىل حماية للمساهمي 

ن التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية ؟  ما الفرق بي 

هم من األفراد، ويتم تصميمها   الرقابة الداخلية هي عملية ينفذها مجلس إدارة المؤسسة وإدارتها التنفيذية وغي 
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ي   .”الرقائ 
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ويتمثل جزء من الفلسفة فز
ا واإلدارة  ز  الموظفي  من  المختلفة  المستويات  ز  بي  المؤسسة وتجمع  إنها تشمل كافة جوانب  إذ  لتنفيذية  فقط، 

ي التفاصيل النظرية، فإن أدوات الرقابة الداخلية تشمل عىل سبيل المثال ال  
ومجلس اإلدارة وبعيدا عن الدخول فز

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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تساهم فز

 . 126،  70العام. وقائع التنمية والبحوث االقتصادية الدولية ، 

ي. المجلة األوروبية  2016أوديه ، س.ن. ، ونوديالور ، إ.أو )  ي القطاع العام النيجي 
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