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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الملخص: 
ي  التحفظ مستوى هدفت الدراسة إىل تحديد  

ز
المصارف السودانية  عن الصادرة المالية التقارير ف

ي سوق الخرطوم لألوراق المالية خالل المدرجة
ز
ة ف مدت الدراسة عىل المنهج م. اعت2017-2013من  الفي 
 . ي
واستخدمت الدراسة مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات والمتوسطات  الوصفز

ي تم التوصل إليها وجود مستوى مرتفع 
الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االنحدار ومن أبرز النتائج الت 

ي التقارير المالية ال
ز
ي ف ي سوق الخرطوم لألوراق من التحفظ المحاست 

ز
صادرة عن المصارف السودانية المدرجة ف

فة عىلي السوق الماىلي بهدف 
المالية. وبناًء عىل النتائج أوصت الدراسة بتفعيل الدور الذي تقوم به الهيئة المرسر

كات بزيادة مستويات التحفظ وضمن مستويات معقول ة، قيام يتفعيل الرقابة عىلي عملية اإلقرار الماىلي وإلزام الرسر
 سوق الخرطوم لألوراق المالية. 

، القوائم المالية، سعر السهم، سوق األوراق المالية.  الكلمات المفتاحية:  ي  التحفظ المحاست 
 

Abstract: 
The study aims to determine the level of the accounting conservative in the financial report of the 

Sudanese banks that are dealing in the Khartoum stock exchange for 2013-2017. This study used 

analytical tools. Researcher used a number of statistics related to the data analysis (such as the 

mean, the stander deviation and one sample t test) the findings were: firstly , there is a high level 

form the accounting conservatism in financial reports of the Sudanese banks that are dealing in the 

Khartoum stock exchange. Secondly, accounting conservatism in the financial reports influence on the 

share market value for the companies. Suggested recommendation based on the study findings was 

to activate the role the administration of the stock market in order to active the censorship on the 

financial acknowledgement and forcing the companies to increase the accounting conservation levels 

Khartoum stock exchange Market. 

Keywords: Accounting Conservatism, The Financial Statements, Share Price, Stock exchange Market 
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 :المقدمة
ي أحد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوال ثل مصطلح يموعاما  يعتي  التحفظ المحاست 

ي تطورا لمبدأ الحيطة والحذر  ز لعدة قرون،  Prudenceالتحفظ المحاست  الذي نال قبوال واسع لدى المحاسبي 
ي قامت عليها نظرية القيد المزد

وج منذ زمن بعيد، وذلك كقيد أساسي عىل ويعد من المفاهيم األساسية الت 
ي يواجهها المحاسب 

ي ظل حالة عدم التأكد الت 
ز
تطبيق المبادئ المحاسبية عند إعداد القوائم المالية، السيما ف

كات العالمية  ي لكثي  من الرسر
ايد حاالت اإلفالس والتقاضز ز عند التطبيق العمىلي لألحداث االقتصادية، ولقد كان لي 

ي دفع ا
ز
 ف
ً
اء دورا ي تقدير األصول واإليرادات، ومحاولة زيادة األرباح لتشجيع المستثمرين عىل رسر

ز
إلدارة للمبالغة ف

أسهمها واالستثمارات فيها من ناحية، وتوثيق أوضاعها للحصول عىل قروض وتسهيالت ائتمانية من ناحية 
ي قيمتها وال تتفق مع ا

ز
، واستمرار مخاطر أخرى، وكان من نتائج ذلك ظهور قوائم مالية مبالغ ف  لواقع العمىلي

ز موقفهم. فالتحفظ يطرح  ي لتأمي   بالتمسك بمبدأ التحفظ المحاست 
ز ز والمراجعي  اإلفالس مما حدا بالمحاسبيي 

ز حملة األسهم وأصحاب الديون، ويخفض تكاليف الوكالة  نفسه باعتباره آلية مهمة لمعالجة ضاعات الوكالة بي 
ز لتأسيس سمعة جيدة  الخاصة بالديون كذلك يقلل من عدم ، ويساعد المديني  ز تماثل المعلومات ويحىمي الدائني 

ي  ي الوقت المناسب عن الجانب السلت 
ز
ز بالمعلومات ف وتخفيض تكلفة الديون الحالية والمستقبلية، ويمد الدائني 

ي نالت اهتمام العديد من الباح لمخاطر قروضهم،
ز ثلذلك صار التحفظ أحد ابرز القضايا المحاسبية الت  ي 

ي  ة، كذلك امتد االهتمام بالتحفظ المحاست   خالل السنوات األخي 
ً
، وبالتاىلي يتض خصوصا ي

ح أن إىل المجال المهتز
ي ضبط سلوك اإلدارة تجاه اختيار السياسات المحاسبية، حيث 

ز
 بالغ األهمية ف

ً
ي يلعب دورا التحفظ المحاست 

ي تعمل عىل دعم 
كة بالدرجة األوىل، وتحافظ عيدفعها نحو اختيار السياسات المحاسبية الت  ىل المركز الماىلي للرسر

 أصحاب 
ً
مصالح األطراف العديدة المرتبطة بها برصف النظر عن تعارض أو توافق هذه المصالح، خصوصا

ي تحقيق مصالح مالية 
ز
ي تستغلها ف

الديون وحملة األسهم، وينأى بها عن السياسات المحاسبية المتحررة الت 
ز عىل كة، لنفسها أو لطرف معي   حساب طرف أو أطراف أخرى وهو ما يهدد سالمة وكفاءة المركز الماىلي للرسر

ي السوق. 
ز
 بها وبالتاىلي تخفيض قيمتها ف

ز ز أصحاب المصالح المرتبطي   ويخل بالتوازن المطلوب بي 
 مشكلة الدراسة: 

كات المسا         ي تناولت قياس درجة ممارسة رسر
ظ همة العامة للتحفعىل الرغم من تعدد الدراسات السابقة الت 

ي تطّرقت 
ي الدول المتقدمة، ومع وجود عدد من الدراسات السابقة الت 

ز
زت ف

ّ
 تلك الدراسات ترك

ّ
 أن
ّ
ي إال المحاست 

ي اعتمدت عىل  ي السودان إال أن تلك الدراسات عند قياسها لمستوى التحفظ المحاست 
ز
ي ف إىل التحفظ المحاست 

ي عىل عينة بيانات غي  مالية. تأسيًسا لما تقدم، تحاو  ي قياس درجة التحفظ المحاست 
ز
ل هذه الدراسة المساهمة ف

ي اإلجابة عىل السؤال 
ز
من قطاع المصارف من واقع البيانات الفعلية لعينة الدراسة. لذا تتمثل مشكلة الدراسة ف

 :  التاىلي
   التحفظ المحاسب    ما هو مستوى

 
   المصارف السودانية المدرجة عن الصادرة المالية التقارير ف

 
  سوق  ف
 
ف

ة الخرطوم لألوراق المالية خالل  م؟2017-2013من  الفتر
 :الدراسة أهمية

  جانبي   هما: 
 
 تتمثل أهمية الدراسة ف

  العلمية للدراسة:  األهمية  -
ي  التحفظ لمستوى المتوقع الدور من الدراسة أهمية تنبع          حيث التقارير المالية، مستوى عىل المحاست 
ي  التحفظ مستوى يساهم ي  المنشورة المالية التقارير داخل المحاست 

ز
.  اإلفصاح تقييم شفافية ف  الماىلي
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  العملية للدراسة:  األهمية  -
ز جودة التقارير المالية بما فيها من إفصاح         ايد من جانب الدولة بتحسي  ز الدراسة تواكب االهتمام المي 

ي  التحفظ قياس أهمية وشفافية وتزداد ي  المحاست 
ز
 العديد قرارات عىل أثر لذلك من لما الناشئة ماليةال األسواق ف

هم من والمستثمرين المالية السوق منظىمي  من األطراف من  العالقة.  ذات األطراف وغي 
 : الدراسةأهداف  

ي تحديد يتمثل الهدف الرئيسي          
ز
ي  التحفظ مستوى للدراسة ف

ز
المصارف  عن الصادرة المالية التقارير ف

ي  السودانية المدرجة
ز
ي سوق الخرطوم لألوراق المالية خالل ف
ز
ة ف  م. 2017-2013من  الفي 

 : الدراسةفرضية 

ز التقارير المالية الصادرة لدى  - ي سوق الخرطوم لألوراق الماليتتمي 
ز
كات المساهمة العامة المدرجة ف  ةالرسر

 بدرجة مقبولة من التحفظ. 
 : الدراسة حدود 

ي سوق الخرطوم لألوراق المالية  : أجريت الدراسة عىل عينة منالحدود الزمانية
ز
المصارف السودانية المدرجة ف

ة من   م. 2017 -م  2013خالل الفي 
ي سوق الخرطوم لألوراق المالية لعدد ) الحدود المكانية: 

ز
 ( مصارف. 5عينة من المصارف السودانية المدرجة ف

ي دراسة قياس الحدود الموضوعية
ز
ي التقار : تتمثل ف

ز
ي ف  لمصارف. ير المالية لعينة من امستوى التحفظ المحاست 

 اإلطار النظري للتحفظ المحاسب   والدراسات السابقة: 
 :  نشأة وتطور االهتمام بالتحفظ المحاسب  

ي القرون 
ز
ي لعدة قرون، حيث تشي  بعض الدراسات إىل أن المحاسبة ف ترجع نشأة تطبيق التحفظ المحاست 

ي منذ أكير من خمسة قرون الوسىط طبقت التحفظ، وأن هنالك أدلة لتأثي  التحفظ  عىل التطبيق المحاست 
ي  (. Basu, 1997: 3-37مضت )

 للتقسيم الزمتز
ً
ي وفقا ي لالهتمام بالتحفظ المحاست 

يمكن تتبع التطور التاريخز
 :  التاىلي

ين -1  قبل القرن العشر
ي كتاب بعنوان االقتصاد واإلدارة        

ز
، وجد ف ي بداية القرن الرابع عرسر

ز
عىل  أنه يجب أشار البعض إىل أنه ف

وع أن يكونوا حذرين وأمناء كما أشار إىل أن السجالت المتبقية من القرن الرابع  ي حسابات صاحب المرسر
مدوئز

 لقاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل. 
ً
جالت وأوضحت الس عرسر وجد بها ما يشي  إىل أن المخزون تم تقييمه وفقا

ي بداية القرن ا
ز
ي التاريخية للعمليات التجارية ف

ز
، وف ي ي أوربا، أنه تم ممارسة التحفظ المحاست 

ز
لخامس عرسر ف

ي بداية مناقشته لموضوع المحاسبة عن 1975
، ففز ي ي التطبيق المحاست 

ز
ورة التحفظ ف م تم التأكيد عىل ضز

ي التدهور، أو أصبحت متقادمة أو كانت 
ز
اة ف ائب الواليات، أشار إىل أنه إذا بدأت قيمة البضاعة المشي  ضز

، فإنه يجب تسجيلها بهذا السعر تقديرات المص ز أو التجار الجملة تنخفض عن سعرها األصىلي نعي 
 (. Basu, 2009: 1-20المنخفض)

ي عام        
ز
ي المملكة المتحدة ف

ز
ائب الدخل ف م، األمر الذي  1878كما يؤكد آخر إن قيد اإلهالك قد خفض من ضز

ي المملكة، وأن األدبيا
ز
ي ثمانينيات القرن التاسع عرسر تشابهت مع كان وراء االهتمام بموضوع اإلهالك ف

ز
ت ف

ائب  ي الواليات المتحدة بشأن االهتمام بموضوع اإلهالك، حيث اتجهت بقوة لدراسة قانون الرصز
ز
األدبيات ف

ي عام 
ز
كات)1909الصادر ف   (. Basu, 2009: 12م عىل دخل الرسر

ي فيما قبل ا     ي لالهتمام بالتحفظ المحاست 
ين، خلص الباحمن تحليل التطور التاريخز ث إىل أن لقرن العرسر

، حيث الزم مهنة المحاسبة منذ بداية ممارستها،  ي تمتد جذوره إىل بداية القرن الرابع عرسر التحفظ المحاست 
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يقابلها 
ة اقترصت عىل التطبيق العلىمي لمهنة المحاسبة والمشاكل الت  ي هذه الفي 

ز
ويالحظ أن غالبية الكتابات ف
 حلول لها.  المحاسبون ومحاولة إيجاد 

ين حبر نهاية الستينات -2  بداية القرن العشر
ي من جانب الكثي  من البحوث والدراسات           بالتحفظ المحاست 

ً
 ملحوظا

ً
ين اهتماما شهدت بداية القرن العرسر

ي   ون إىل بداية البحوث األكاديمية األمريكية عىل التحفظ المحاست  ز ويشي  األكاديمية، ويؤكد ذلك بعض الباحثي 
ين)كان ي البداية معيارية، وظلت عىل ذلك حت  منتصف القرن العرسر

ز
  (. 234Watts :1980 ,ت ف

ي هو ذلك الذي قدمه        ي كتابه المنشور عام  Blissولعل أول تعريف واضح للتحفظ المحاست 
ز
م 1924ف

ي Management Through Accountsبعنوان  ي بأنه يمثل مبدأ محاست   ، حيث تم تعريف التحفظ المحاست 
اف باألرباح أو اإليرادات ما لم  ورة أن يتوقع المحاسب كافة الخسائر واألعباء المحتملة مع عدم االعي  ي برصز

يقضز
 (. 207Watts :2003 ,-221تكن محققة بالفعل)

كات الصادرة        ز الرسر ة، 1934-1933تعتي  قواني  ي خالل تلك الفي  م أحد أسباب االهتمام بالتحفظ المحاست 
ائب من خالل السيما أنه كات من محاولة تخفيض الرصز حت إضافة التحفظ كنتيجة لما لوحظ عىل الرسر ا اقي 

كات األمريكية لسياسات متحفظة منذ عام  ، وإتباع الرسر م )الرشيدي، 1909الطرق المحاسبية للتقرير الماىلي
2011 :15 .)   
 للمجتمع األمريكي للمحاسب كما وضح البعض أنه       

ز ي العيد الخمسي 
ز
ي عام ف

ز
ز ف ز القانونيي   1937ي 

ً
م قدم بحثا

ي تناولت التحفظ منذ أوائل الثالثينات، ويتضمن هذا البحث عىل مجموعة من 
يخص فيه الكتابات الت 

ي منها ما يىلي )الدرنس،  ي تشي  إىل التحفظ المحاست 
 (: 87: 2008اإلجراءات الت 

ي تحقق -أ
ة الت  ي الفي 

ز
 خاللها.  يجب أن يتضمن الدخل األرباح المحققة فقط ف

ي الدخل.  -ب
ز
، فيجب إدراجها قبل الوصول إىل صاف

ً
 إذا وجدت خسائر محتملة حت  إذا لم تحدث فعال

ى، قد شهدت رد فعل        ين إبان األزمة االقتصادية الكي  ة الثالثينات من القرن العرسر ويرى أحد الكتاب أن في 
 عىل أن

ً
،ذلك حرصا ي  باإليمان بالتحفظ المحاست 

ز فسهم من ضغوط اإلدارة ودعاوي عفوي للمحاسبي 
ز )حنان،  ة أدت إىل 65: 2009المستثمرين والدائني  ي تلك الفي 

ز
(. ولعل أصداء الكتابات واآلراء والمناقشات ف

ي قد يتعارض مع الخصائص األساسية لجودة المعلومات، مثل أمانة العرض  االعتقاد بأن التحفظ المحاست 
ز إىل أن مبدأ الحيطة والحزر بدأ يفقد أهميته منذ  والقابلية للمقارنة والحياد واالتساق، ي الصدد أشار الباحثي 

ز
وف

ي تحديد 1970م حت  عام1930عام 
ز
م، نتيجة لما قد تسببه التطبيق العمىلي لهذا المبدأ من آثار غي  مرغوبة ف

 (.  729: 2003الرب  ح )خليل، 
ي ال       

ز
 محاسبة، حيث أدى استخدام أساليب البحثوقد شهدت أوائل السبعينات بداية البحوث التطبيقية ف

، فرسعان ما أنعكس ذلك عىل دراسة  ي ي البحث والفكر المحاست 
ز
ي واألساليب الكمية إىل تطورات هامة ف التجريت 

ي لالستفسار عن الطرق  تأثي  الطرق المحاسبية البديلة عىل زيادة وتخفيض الدخل، حيث أتجه البحث المحاست 
ي قد تؤدي إ

    . (1Bell :1972 ,-38ىل تضخيم األرباح وتقليل المستثمرين)المحاسبية الت 
ي طريق المحاسبة المطبقة        

ز
ة الثمانينات اتجاه كثي  من البحوث نحو دراسة وتحليل التباين ف

وقد شهدت في 
، تلت بعد ذلك مجموعة من البحوث حاولت اختيار 

ً
عىل المستوى الدوىلي من حيث األكير أو األقل تحفظا

ز الدول )االخ ي من خالل تفسي  االختالفات الثقافية بي  ي مستوى التحفظ المحاست 
ز
64Gray :1980 ,-تالف ف

76 .)  
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  مفهوم التحفظ المحاسب  
ي عدم المبالغة         

ي بأنه عدم توقع األرباح مع توقع كافة الخسائر، وهذا يعتز يعرف البعض التحفظ المحاست 
ي األرباح حيث إذا بينت أن األربا 

ز
تب عىل هذا ف ي القوائم المالية أكي  من األرباح الفعلية، وبالتاىلي يي 

ز
ح ظاهرة ف

ي ) ي التحفظ المحاست 
وع وعىل هذا لف  ,Ross  :2002توزي    ع أرباح من رأس المال وبالتاىلي تخفيض رأسمال المرسر

اف المتسارع بالخسائر 92 ي يفرس االعي  نه يمكن ، إال أ(. ويرى البعض، أنه عىل الرغم من أن التحفظ المحاست 
اف المؤجل بالمكاسب ) ي ضوء االعي 

ز
ه ف  Srivastva and Tse, 2009تفسي 

ً
ي يعتي  مجاال (. فالتحفظ المحاست 
ي وليس مبدأ أو معيار وال يوجد  ة طويلة مشار إليه عرف محاست 

ي علم المحاسبة حيث ظل لفي 
ز
 للجدل ف

ً
واسعا

ه البالغ عىل مضمون كتعريف متفق عليه حيث تباينت اتجاهات وضع مفهوم محد ل د له، عىل الرغم من أن تأثي 
المعايي  المحاسبية والممارسة المحاسبية الفعلية عند إعداد القوائم المالية، خاصة بالدول الصناعية )راشد، 

، كما أن 8: 2010 ي يعتقدون بأنه ال يعتمد عىل أساس علىمي (. ويرى البعض بأن معارضوا التحفظ المحاست 
ي السنة الحالية عىل حساب السنة أو السنوات السابقة، إال أن هذه اآلراء تركز إتباعه يؤدي 

ز
إىل تحقيق أرباح ف

اكىمي للتحفظ عىل قائمة  كة واألثر الي  فقط عىل األثر المؤقت للتحفظ عىل قائمة الدخل، بينما أن استمرارية الرسر
ي  اضات عىل التحفظ المحاست 

 (. 45: 2013)محمد، المركز الماىلي يقلل من أهمية هذه االعي 
 :المحاسب    التحفظ أهمية
ي  التحفظ أهمية للمحاسبة األمريكية الجمعية ناقشت         غي   المحاسبية الممارسات عن للتعويض المحاست 

ي تتبعها
ي  اإلدارة األخالقية الت 

ز
ي  عن التقرير ف

ز
ي يختلف التحفظ أن إىل الجمعية وأشارت  األصول.  صاف  المحاست 

عد األمريكية المتحدة الواليات وأن األخرى، عن الغربية بالدول سبيةالمحا البيئة من
ُ
ي  الدول أكير  من ت

ز
 ف
ً
 تحفظا

ي  التحفظ أن عىل وأكدت المالية، التقارير إعداد   (. 215: 2008للمستثمرين )عبد الملك،  حماية يوفر المحاست 
ي  التحفظ أهمية كما قال البعض أن أهمية تظهر         

ز
ي ف ي  المالية األزمات تأوقا المحاست 

االقتصاد  يواجها الت 
ز  العالىمي  ز  بي  ي  واآلخر الحي 

كات من بالكثي   أدت والت   مما الوكالة، تكاليف وزيادة أعباء الماىلي  الفشل لمواجهة الرسر
كات تلك مديري من الكثي   قاد  المعلومات استغالل خالل من الحقيقية عىل األرباح التأثي   أو للتالعب الرسر

كات عن لديهم وفرةالمت الخاصة ي يعملون الرسر
 لذلك الوكالة، ومخاطر المعلومات مخاطر زيادة وبالتاىلي  بها، الت 

ي  وخاصة الوكالة ومخاطر المعلومات، مخاطر من يقلل بالتحفظ تتسم سياسة محاسبية إتباع فإن
ز
ات ف   في 

ي  التحفظ فإن آخر جانب المالية، ومن األزمات ي  يساعد المحاست 
ز
 بالجودة والنوعية تتصف معلومات توفي   ف

ي 
ي  المالية فالتقارير المستثمرين، باحتياجات وتفز

 المالية القوائم إشارات لمستخدمي  تعىطي  بالتحفظ تتصف الت 
وع خارج من كات فإن بالجودة، وبالتاىلي  تتصف المنشورة المعلومات بأن المرسر ي  الرسر

 تحفظ بمستويات تتسم الت 
ي 
ز
 لهبوط لأق تكون المنشورة المالية قوائمها ف

ً
 (. 183: 2014أسهمها )النجار،  قيمة تأثرا

 : المحاسب    التحفظ أنواع
اف بالخسائر          ي الناتج عن تعجيل االعي   التحفظ المحاست 

ز ز بي  يالحظ أن التعريفات السابقة لم تمي 
تب عىل االعي   ي المي   تتحقق، والتحفظ المحاست 

اف بالمكاسب المحتملة حت  اف غي  المحتملة وتأجيل االعي 
 المتماثل بالمكاسب والخسائر الفعلية. 

 
ً
ز من التحفظ وفقا ز نوعي  ز بي  ي عىل التميي  ي تناولها لدراسة التحفظ المحاست 

ز
وقد استقرت الدراسات التطبيقية ف
 (: Beaver and Ryan, 2005: 269-309الرتباطه باإلجراءات المحتملة هما )
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وط:  . 1  التحفظ المشر
ية يرتبط هذا النو           ي ينشأ عنها تخفيف القيمة الدفي 

ع من التحفظ باألحداث االقتصادية المحتملة والت 
ي حالة األحداث غي  المواتية فقط ولكن العكس صحيح، ومن أمثلة الممارسات المحاسبية المتحفظة 

ز
لألصول ف

ي قيمة األصول طو 
ز
اف بخسائر االضمحالل ف اف بالخسائر المحتملة، واالعي  وطة االعي  تطبيق يلة األجل و المرسر

سياسة التكلفة أو السوق أيهما أقل لتقييم المخزون وذلك بهدف تخفيض األرباح المحاسبية لتعكس الخسائر 
 االقتصادية المتالزمة. 

وط:  غت   التحفظ . 2  المشر
وط نتيجة اختيار اإلدارة لتطبيق سياسات محاسبية متحفظة بطبيعتها من      ينشأ التحفظ غي  المرسر

ي األصول، لكن ينشأ عنها شهرة بداية االعي  
ز
ي قيمة صاف

ز
ام، تهدف إىل عدم المبالغة ف ز اف باألصل أو تسجيل االلي 

ي األصول عن قيمتها االقتصادية. ومن أمثلة 
ز
ية لصاف متوقعة غي  مسجلة نتيجة تخفيض القيمة الدفي 

وطة،تحديد تكلفة المخزون باستخدام )طر   يرص الممارسات المحاسبية المتحفظة غي  المرسر
ً
ف يقة الوارد أوال

ي 
ز
اف بتكاليف البحوث والتطوير كمرصوف ف (واختبار طرق اإلهالك المعجل لألصول الثابتة، وكذلك االعي 

ً
أوال

 من رسملتها. 
ً
ي تحقق فيها بدال

ة الت   الفي 
( ي هي  (: Lara, 2012: 763كما وضح البعض أن أنواع التحفظ المحاست 

ز هما: ويمكن تصنيف التحفظ ا من حيث اإللزام:  . 1 ي من حيث اإللزام إىل نوعي   لمحاست 
ز منظمة التحفظ اإلجباري . أ  ،أو قواني  ز ي معي  : وهو الذي ينشأ عن االستجابة لمتطلبات لتنظيم محاست 

 عن قرارات خارجة عن رغبة إدارة 
ً
للنشاط التجاري أو غي  ذلك،أي أن هذا النوع من التحفظ يتم بناءا

كات.   الرسر
 لتحقيق أهداف : وهو فهو ينالتحفظ االختياري . ب

ً
كة سعيا  ما تحددها إدارة الرسر

ً
شأ عن قرارات داخلية غالبا

 . ي ز بدائل القياس واإلفصاح المحاست   معينة من خالل االختيار بي 
ز من التحفظ هما:  من حيث مدى االستمرار:  . 2 ز نوعي  ز بي   يمكن التمي 
ي تتم بصفة مستمر التحفظ الدائم . أ 

ي غال: ويشي  إىل تلك االختيارات اإلدارية الت 
 ما تكون ة عي  الزمن، والت 

ً
با

كة لها سلطة إلزام بإجراءات معينة، أو تلك التحفظات  تحفظات إجبارية تفرضها جهات خارجية عن الرسر
اتيجية لإلدارة.   المرتبطة بتحقيق األهداف اإلسي 

ي يتم تعديلها باختالف المواقف والظروف التحفظ المؤقت:  . ب
لمحيطة، أو ا وهو يشي  إىل اختيارات اإلدارة الت 

ي يقترص عىل استخدام  ي يتم اتخاذها، لذلك فأن هذا النوع من التحفظ المحاست 
ي القرارات الت 

ز
التغي  ف

ة زمنية معينة.  ي في 
ز
 سياسات محاسبية بديلة تحقق أهداف محددة ف

ز من التحفظ هما:  من حيث الدرجة:  . 3 ز نوعي   يمكن التصنيف بي 
دارة لسياسات محاسبية تهدف للوصول بنتائج األعمال ألقض التحفظ ألقض درجة: قد يتم من اختيار اإل  . أ 

مستوى يحقق دوافعها المستهدفة، مثال ذلك استخدام سياسة تصفية الخسائر لزيادة الخسائر ألقض حد 
كة.   حد ممكن عند تغي  إدارة الرسر

 ممكن أو تخفيض الرب  ح ألدئز
 المتحفظة كاستجابة لمتطلبات خارجية عن التحفظ ألدئز درجة: فقد يكون اختيار السياسات المحاسبية . ب

كة، وليس بهدف تحقيق أهداف إدارية معينة.   الرسر
ز من التحفظ هما:  من حيث النطاق:  . 4 ز نوعي   يمكن التصنيف بي 

امات، تحفظ كىل   -أ ز : يتم من خالل اختيار اإلدارة لكافة عناض التحفظ من إيرادات ونفقات وأصول والي 

ي الطرق والسياس
ز
ات ف . وإجراء تغي 

ً
ي أكير تحفظا  ات والتقديرات لجعل نظام المعلومات المحاست 
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

   -ب
 
: فهو يرتبط باختيارات محاسبية محددة لعناض معينة، بهدف تحقيق أهداف مرحلية أو تحفظ جزث

ي بعض العالقات أو النسب، كالسيولة 
ز
جزئية، ومثال ذلك اختيار سياسات محاسبية متحفظة للتحكم ف

ي مرحلة
ز
 إبرام عقود الديون.  ورأس المال العامل ف

ز من التحفظ هما:  من حيث أبعاد التأثت   . 5 ز نوعي   يمكن التصنيف بي 
امات ex-Ante) التحفظ السابق . أ  ز كات إىل المحاسبة عن األصول وااللي  (: هو ذلك التحفظ الذي يدفع الرسر

ي ظل ارتفاع درجة عدم التأكد، مثال ذلك ا
ز
اف عي  ال عىل أساس التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية ف

 من رسملتها. 
ً
ة بدال  بنفقات استثمارية كمرصوفات تخص الفي 

اف باألحداث المستقبلية السارة، ex-post) التحفظ الالحق . ب (: هو الذي يتم من خالل تأجيل االعي 
اف المعجل بأي خسائر  ز تحقق تلك الزيادة، واالعي  ي القيم االقتصادية إىل حي 

ز
ي أي ارتفاع ف

ز
والمتمثلة ف
 ب نموذج التنبؤ باألحداث المستقبلية غي  السارة. متوقعة حس

 :  مقاييس التحفظ المحاسب  
اف غي  المتماثل  ي تعتمد عىل قياس أثر االعي  استخدم الباحثون عدة مقاييس أو نماذج لقياس التحفظ المحاست 

ات عن التحفظ (. وقد ركزت معظم الدراسBall. et al, 2013: 766باألرباح والخسائر عىل األرقام المحاسبية )
ي األصول واألرباح وحسابات االستحقاق )محمد، 

ز
(. وبالرغم من 148: 2013عىل ثالثة أرقام محاسبية هي صاف

ي األدب 
ز
 ف
ً
 واستخداما

ً
, تظل هناك خمسة مقاييس أكير شيوعا ي وجود طرق عديدة لقياس التحفظ المحاست 

 : ي وهي  المحاست 
  قياس الرب  ح)  . 1

 
 AT :) (Asymmetric Timeliness Measure)نموذج التوقيت غت  المتماثل ف

ي الوقت المناسب بصورة        
ز
يركز هذا النموذج عىل أن األنباء السيئة لألرباح المحاسبية تميل إىل تسجيلها ف

أول من ربط التوقيت غي   (Basuأرسع من األنباء الجيدة، والذي يعرف بالتوقيت غي  المتماثل لألرباح وكان )
, وذلك حسب النموذج التاىلي المتماثل بالتحف ي  (: (Khan and Watts, 2009: 138ظ المحاست 

itpit+EitDRitR1+BitR0+BitDR1+aa0it=Eps 

 حيث: 

itEps كة ي السنة  i: ربحية سهم الرسر
ز
 tف

itP كة ي السنة   i: سعر افتتاح سوق األوراق المالية للرسر
ز
 tف

itR كة ي سوق األوراق المالية للرسر
ز
ي ال i: عائد السهم ف

ز
  tسنة ف

itDR= هإذا كان العائد للس 1: متغي  وهىمي . ي ي ويساوي صفر إذا كان غي  سالت  ي سوق األوراق المالية سلت 
ز
 م ف

 عىل نطاق واسع, وكان لمدة تسعة سنوات هو 
ً
ي انه األكير تطبيقا

ز
ي هذا المقياس ف

ز
وحدد البعض نقاط القوة ف

ي قياس
ز
ي أدبيات المحاسبة المستخدمة ف

ز
ي التوقيت غي  المتماثل لألرباح, كما أ المقياس الوحيد ف

ز
ن التحفظ ف

العديد من األوراق البحثية عند استخدامه أسفرت عن نتائج تتوافق مع توقعاتهم البحثية النظرية, كما أنه قد تم  
ي انه يعىطي 

ز
, بينما تمثلت االنتقادات الموجهة لهذا المقياس ف ي الدراسات المقارنة عىل النطاق الدوىلي

ز
 استخدامه ف

, كما انه ال يعمل بشكل جيد إذا 
ً
ي تستخدم سلسلة زمنية طويلة نسبيا

ي األبحاث الت 
ز
أداء ضعيف عند استخدامه ف

ي 
ز
امن ف ز ز وجود مشكلة الي  ما كانت المعلومات غي  مجمعة بشكل جيد, حيث ال يعمل بطريقة اقتصادية, كما تبي 

 ، ز األرباح وعوائد األسهم )فتخي  (. 272: 2012العالقة بي 
 (: AACFوذج االستحقاق غت  المتماثل اىل التدفق النقدي)نم . 2

( بتطوير مقياس ألغراض تقدير درجات )مستويات( التحفظ Ball and shivakumarقام كل من )
كات الخاصة, حيث يعتي  أن مقياس ) ي الرسر

ز
ي ف  لعدم وجود Basuالمحاست 

ً
كات الخاصة نظرا ( غي  مالئم للرسر

كات, وقدما نموذج يعتمد عىل االنحدار:  بيانات متاحة ألسعار أسهم تلك  الرسر
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

IT∑IT+CFO2+BITDCFO1+B0=BitACC 
 حيث: 

ACC ي األصول
ز
ي الديون+ التغيي  ف

ز
ي المخزون+ التغي  ف

ز
: )التغيي  ف : المستحقات التشغيلية وتقاس كالتاىلي

ي الدائنون  –المتداولة األخرى 
ز
ي األصول األخرى المتداولة  –التغيي  ف

ز
 تهالك(. االس  –التغيي  ف

DCFO متغي  وهىمي ويساوي صفر إذا كان :≤CFO  صفر, ويساوي واحد إذا كانCFO .صفر < 
CFO ة ي الفي 

ز
 .t:التدقيق النقدي التشغيىلي ف

( بهما درجة عالية من التشابه, Ball&shivakumar,2005( ونموذج )Basu,1997يالحظ أن نموذج )
, ويتم اشتقاقهم ي

, وكالهما يقوم بعمل عالقة انحدار حيث يستخدمان عدم التماثل الزمتز ز ز متشابهي  ا من هيكلي 
( ولكنهما Cross Sectionalلألرباح باستخدام األخبار الجيدة واألخبار السيئة, وكالهما يركز عىل التحليل)

ي مؤرسر قياس األ 
ز
( عائد السهم لقياس األخبار Basu, 1997خبار الجيدة واألخبار السيئة, حيث )يختلفان ف
( فقد استخدم التدفقات النقدية التشغيلية كمؤرسر لقياس Ball & Shivakumarألخبار السيئة, أما)الجيدة وا

 األخبار الجيدة واألخبار السيئة. 
ية . 3 ية إىل MTB( )Market-Book Ratio)نموذج نسبة القيمة السوقية اىل القيمة الدفتر ( أول القيمة الدفي 

 (: BTM( )Book ti- Market Ratioالقيمة السوقية)
ي هو أن التحفظ BTM( أو )Mtmتقوم الفكرة األساسية الستخدام ) ( كمقياس للتحفظ المحاست 

ية الصافية كنسبة من القيمة االقتصادية الحقيقية, وعىل ذلك فإن ارتفاع  ي يميل إىل تقليل القيمة الدفي  المحاست 
, وذلك عىل النحو اMTBنسبة ) ي  :Beaver &Rayan, 2005لتاىلي )( يشي  إىل درجة أعىل من التحفظ المحاست 

269 :) 

1-itBJ ROE+∑J=0
6+∑i+atBTM=a 

 حيث: 
BTM كة ية للقيمة السوقية للرسر ي  السنةi : نسبة القيمة الدفي 

ز
 . tف

a ي
ز
كات العينة من سنة إىل أخرى.  BTA: االختالف ف كية لرسر  المشي 

a  المكونات االساسية ل :BTM  كة  . iللرسر
ROEي السنوات السابقة للسنة: العائد عىل حق الملكية لك

ز
كة ف  . tل رسر

B .معامالت االنحدار للعائد عىل حق الملكية : 
 لسلسة زمنية 

ً
كة محددة لعام واحد أو وفقا ي رسر

ز
ي ف ز هذا النموذج انه يمكنه قياس التحفظ المحاست  ويتمي 

(Time Seriesز ألعىل بسبب وجود العوائد االقتصادي ي ( ولكن يعاب عليه انه قد يحتوي عىل تحي 
ز
 معظم ة ف

كات.    الرسر
 (: NAنموذج قياس االستحقاقات السالبة) 

(Negative accruals measure) 
اح مقياس للتحفظ يركز عىل المستحقات غي  التشغيلية  Givoly and Hayn, 2005قام كل من) ( باقي 

كة, ويتم حساب المستحقات غي  التشغيلية عن طريق ط ية للرسر ح ر كمجموعة فرعية من القيمة الدفي 
ي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 

ز
المستحقات التشغيلية من إجماىلي المستحقات عن طريق طرح صاف

ي الرب  ح قبل 
ز
انية مشابهة الحتساب اإلمن صاف ز هالك, وتحسب المستحقات التشغيلية باستخدام مدخل المي 

 : ي
 المستحقات التشغيلية كاآلئ 

Na=TACC-0PACC 
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 -حيث: 
TACCي الرب  ح قبل اإلهالك: إجماىلي المستح

ز
: صاف ي

 التدفقات النقدية من التشغيل.  -قات وتحسب كاآلئ 
OPACC ي األصول

ز
ي المدينون+ التغي  ف

ز
ي مخزون + التغي  ف

ز
: )التغي  ف ي

: المستحقات التشغيلية, وتحسب كاآلئ 

ي الدائنون –المتداولة األخرى 
ز
ي الخصوم المتداولة األخرى(.  -التغي  ف

ز
 التغي  ف

ي ويعتي  األسا ي وراء استخدام المستحقات السالبة كمقياس للتحفظ هو أن التحفظ المحاست 
س المنطف 

اف بالخسائر  اف بالمكاسب االقتصادية, وترسي    ع االعي  يستخدم آلية االستحقاق كإجراء لتأجيل االعي 
ز هذا النموذج أن مقياس محدد  فظ يمكن للتحاالقتصادية من خالل عملية تأخي  األرباح وترسي    ع الخسائر. ويتمي 

ة الستخدامه, وال يعتمد عىل بيانات  كة محددة, وسهل التطبيق حيث ال يتطلب بيانات كثي  تطبيقه عىل رسر
ي البورصة, ولكن يوجه للنموذج بعض 

ز
كات الخاصة غي  المسجلة ف سوقية حيث يمكن تطبيقه عىل الرسر

 ية من سنة أساس معينة, وهنا تظهر االنتقادات حيث يتطلب قياس االستحقاق المتجمع لعدد من السنوات بدا
مشكلة اختيار سنة األساس , كما أن اإلهالك يعتي  أحد العناض األساسية عند المحاسبة عن االستحقاق ولكن 

ي هذا النموذج. 
ز
 يتم تجاهله ف

 (HRنموذج قياس االحتياطيات الشية) . 4
(Hidden Reserves Measure) 

ي تكوين احتياطيات ( أن التحفظ Penman and Zhang 2002يرى )
ز
ي يمكن أن يساهم ف المحاست 

ي قياس درجة التحفظ. ويمكن القول 
ز
رسية, حيث يمكن استخدام المبلغ المكون نتيجة االحتياطيات الرسية ف

ي القوائم المالية. وتوجد طريقتان 
ز
ي درجة عالية من التحفظ ف

بأن القيمة المرتفعة لالحتياطيات الرسية تعتز
 رسية: لقياس االحتياطيات ال

احها عن طريق ) -أ  : Ahmed er al.,2000:271األوىل: تم اقي  ز  ( وتستخدم نسبيتي 
 نسبة البحوث والتطوير: المبيعات -
 نسبة مصاريف اإلعالن: المبيعات -

 كأسئلة لالحتياطيات الرسية. 
احها بواسطة ) -ب  تم اقي 

ً
 واستخداما

ً
 ( وذلك عىلPenman and Zhang 2002:247الثانية: وهي األكير شيوعا

 :  النحو التاىلي
          itER= itC  

itNOA  
 حيث: 
ER( كة , تشي  إىل الرسر ي ( تشي  إىل t: تشي  إىل االحتياطيات الرسية المكونة عن طريق إتباع التحفظ المحاست 

 .  تاري    خ المركز الماىلي
NOA ية لألصول التشغيلية الخصوم : القيمة الدفي  ي

ي األصول التشغيلية, وتحسب كاآلئ 
ز
: هي الصاف

 صول والمطلوبات المالية. التشغيلية, وذلك باستثناء األ 
:    itERويمكن حساب  ي

 كاآلئ 
res

t+DVAres
tRD+   

res
itINVit=ER 

 حيث: 

resINV .احتياطي المخزون : 

resRdاحتياطي البحوث والتطوير  : 

resADV  .األصول اإلعالمية والتسويقية : 
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

, ولكن المقاييس الخمسة السابقة هي هناك العديد  من المقاييس األخرى لقياس التحفظ ال ي محاست 
اح مؤرسر أو  , عىل سبيل المثال اقي  ي ي الدراسات الميدانية للتحفظ المحاست 

ز
المقاييس الشائعة االستخدام ف

ي 
ز
ي ف  عىل التحفظ المحاست 

ي االستثمارات النقدية كمؤرسر
ز
ي يعتمد عىل التغي  ف مقياس بسيط للتحفظ المحاست 

ي تسجيل  تسجيل األصول ذات القيمة
ز
ي األصول التشغيلية كمؤرسر عىل التحفظ ف

ز
ي صاف

ز
الحالية الموجبة والتغي  ف

األصول التشغيلية وقد جاءت النتائج أن التحفظ الذي يرجع إىل االستثمارات النقدية له اثر قوي عىل عائد 
كة زيادة عىل أثر األرباح المحاسبية )  (. Easton & Pae,2004: 43الرسر

ي استخدمت لقياس مستوى التحفظ من خالل ما سبق يتب
ز أن هناك العديد من المقاييس الت  ي 

ي األسواق المالية, وبناء عليه حاولت الدراسة الحالية استخدام نسبة القيمة 
ز
ي القوائم المالية ف

ز
ي ف المحاست 

ية إىل القيمة السوقية ) ت غي  ( ونسبة المستحقات إىل األرباح قبل البنود غي  العادية والعملياBTMالدفي 
. TACCالمستمرة ) ي  ( لفحص التحفظ المحاست 

  الدراسات السابقة: 
- Callen et al., 2014  :ز الحاكمية المؤسسية والتحفظ  دراسة هدفت الدراسة إىل اكتشاف العالقة بي 

ز  ز درجة التحفظ المطبقة  عند إعداد التقارير المالية قبل وبعد إصدار القواني  ، والعالقة بي  ي المحاست 
ي الواليات المتحدة األمريكية وتطبيق قواعد المنظمة م

ز
ن سوق المال الخاصة بحماية المستثمرين ف

كات، وتوصلت الدراسة إىل عدد من  ي تواجهها الرسر
وإجراءات الحاكمية لمواجهة التهديدات االستحواذ الت 

ز المنظ وط يزيد وبدرجة جوهرية بعد للوائح إصدار القواني  مية مة للحاكالنتائج أهمها:أن التحفظ المرسر
ي يزيد من درجة إقبالها 

ز بها المنشآت الت  ي تتمي 
لحماية المستثمرين، وأن هناك مجموعة من الخصائص الت 

ي ظل بيئة 
ز
ي فيما يتعلق بالتقارير والقوائم المالية،ومنها أنها تعمل ف عىل تطبيق سياسة التحفظ المحاست 

 وتتكون من مجموعة من المديرين المت
ً
ي ال يغلب صناعية أقل تنافسا

كات الت  ي أداء أعمالهم، والرسر
ز
ز ف فوقي 

ي يحدث بها 
عليها طبيعة الصناعة والملكية المؤسسية. وأوصت الدراسة بتسليط الضوء عىل الكيفية الت 

ز نظام التقرير عن العمليات المالية وأساليب وأدوات الحاكمية المؤسسية.   التفاعل  بي 
عىل أثر التقديرات المحاسبية عىل ممارسات التحفظ  هدفت الدراسة إىل التعرف: 2016دراسة عىل،  -

ح لقياس األثر المتبادل  ، و وضع إطار مقي  ي ي وانعكاس ذلك عىل جودة اإلفصاح المحاست  المحاست 
ز التقديرات  ، واختبار العالقة بي  ي ي وجودة اإلفصاح المحاست  للتقديرات المحاسبية عىل التحفظ  المحاست 

ي  ، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها وجود تأثي  المحاسبية والتحفظ المحاست  ي واإلفصاح المحاست 
ز  ات جودة اإلفصاح، ووجود عالقة ارتباط طردية بي  ي ومتغي  ات نموذج التحفظ المحاست   متغي 

ز معنوي بي 
ي القطاعات المختلفة للسوق السعودي، 

ز
ي ف  جودة اإلفصاح المحاست 

ز ي وبي  ممارسات التحفظ المحاست 
كات السعودية نحو تطبيق السياسات المحاسبية المتحفظة بهدف زيادة  وأوصت الدراسة بتوجيه نظر الرسر

 مصداقية التقارير المالية. 
ظ من بكل المتعلقة النظرية المفاهيم إىل التعرف: هدفت الدراسة إىل 2017، أبو حميدة دراسة -

ُّ
َحف

َّ
 الت

ي  َح  مستوى قياس االقتصادية المضافة، والقيمة الُمحاَست 
َّ
ظالت

ُّ
ي  ف كات الُمحاَست  ي  المدرجة للرسر

ز
 بورصة ف

ز  ي  فلسطي 
ز
كات من لكل المضافة االقتصادية القيمة عىل الدالة المالية النسب اشتقاق المالية  تقاريرها ف  الرسر
ي بورصة المدرجة
ز
اوح ف ، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها: يي  ز ظ مستوى فلسطي 

ُّ
َحف

َّ
كات الت  للرسر

ي  المدرجة
ز
ز  صةبور  ف ية القيمة باستخدام فلسطي  ز  وكان السوقية، إىل القيمة الدفي   أكير  قطاع التأمي 
  القطاعات

ً
ظا
ُّ
حف

َ
 هو قطاع االستثمار، ت

ً
ظا
ُّ
حف

َ
كات ممارسة لدرجة إحصائية داللة ذي أثر وجود واقلها ت  رسر

ي  العامة المدرجة المساهمة
ز
ز  بورصة ف ظ لسياسة فلسطي 

ُّ
َحف

َّ
، الت ي ية القيمة( اسي مقي وفق الُمحاَست  إىل  الدفي 

 عىل)غي  المستمرة والعمليات العادية غي   األحداث قبل األرباح إىل اإلجمالية المستحقات نسبة السوقية،
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

فة تقوم به الذي الدور المضافة،  وأوصت الدراسة بتفعيل االقتصادية القيمة  السوق عىل البيئة المرسر
 .الماىلي  اراإلقر  عملية عىل الرقابة تفعيل بهدف الماىلي 

ظ أثر قياس الدراسة إىل هدفت : Warad and Al-Debi'e, 2017دراسة  -
ُّ
َحف

َّ
ي  الت  واإلفصاح الُمحاَست 

ي  عىل الطوغي 
ز
كات تكلفة رأس المال ف كات أن النتائج األردنية، وأظهرت الصناعية الرسر  أقل حجًم  األكي   الرسر

 
ً
ي سياساتها تحفظا
ز
، صاحاإلف من أعىل مستوى ولديها المحاسبية، ف  التمويل تكلفة ألن وذلك الطوغي

كات ي للرسر   األكي   الخارج 
ً
كات من أقل حجما  وقد األصغر الرسر

ً
 عىل المدراء يكون بأن الدراسة  أوصت حجما

 رأس تكلفة بتخفيض يتعلق ما والسيما الفوائد االقتصادية، ذات إضافية معلومات توفي   أهمية من بينة
 المال. 

ي  التحفظ مستوى دفت الدراسة إىل تحديده: 2018 ،دراسة أبو الرهيب - ي  المحاست 
ز
 المالية التقارير ف

كات عن الصادرة ي  المدرجة الربحية عالية األردنية المساهمة العامة الصناعية الرسر
ز
، عمان سوق ف  الماىلي

تب األثر تحديد ي  التحفظ لمستوى المي  كات الربحية هامش عىل المالية التقارير ضمن المحاست  ي الرسر
ز
 ف

تب األثر تحديد المساهمة، عيةالصنا ي  التحفظ لمستوى المي   معدل عىل المالية التقارير ضمن المحاست 
ي  دوران األصول
ز
كات ف عدد من  إىل الدراسة توصلتو  الربحية، عالية األردنية العامة المساهمة الصناعية الرسر
ز  إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أهمها:  كات بي   عالية العامة األردنية مةالمساه الصناعية الرسر

ي  الربحية
ز
، التحفظ ممارسة ف ي ي  لممارسة التحفظ إحصائية بداللة عكسي  أثر ووجود المحاست   المحاست 

) 
ً
ي  الربحية هامش عىل )أو انخفاضه ارتفاعه عند سواءا

ز
كات ف  عالية األردنية العامة الصناعية المساهمة الرسر

ي  التحفظ رسةلمما إحصائية بداللة أثر وجود وعدم الربحية،  دوران معدل عىل )انخفاضه عند( المحاست 
ي  األصول
ز
كات ف  السلطات الربحية،  وأوصت الدراسة بحث عالية األردنية العامة المساهمة الصناعية الرسر
يعية ز تسهم فرض عىل الترسر ي  قواني 

ز
ي  التحفظ تطبيق عىل الرقابة ف  جودة عىل أثر من لذلك لما المحاست 

 .األرباح وبالتاىلي  اليةالم التقارير ومصداقية
ي كونها تهدف اىل

ز
تب األثر تحديد تختلف هذه الدراسة عن دراسة الباحث ف  التحفظ لمستوى المي 

ي  كات الربحية هامش عىل المالية التقارير ضمن المحاست  ي الرسر
ز
بينما تهدف الدراسة  ، المساهمة الصناعية ف

تب األثر تحديد ، الحالية اىل تحديد ي  حفظالت لمستوى المي  ي  المحاست 
ز
عىل القيمة  عىل المالية التقارير ف

 السوقية للسهم. 
ي أنها      

ز
ي  التحفظ مستوى إىل تحديدهدفت  تختلف الدراسة الحالية عن دراسات السابقة ف ي  المحاست 

ز
 ف

كات المالية التقارير ي سوق الخرطوم لألوراق المالية وبيان أثره عىل القيمة السوقية للسهم.  للرسر
ز
 المدرجة ف

 إجراءات الدراسة التطبيقية
 منهجية الدراسة: 

ي الذي يهدف إىل توفي  البيانات والحقائق عن المشكلة موضع ا المنهج لدراسةا منهجيعتي        
 دراسةلالوصفز

ها وبيان مدى داللتها، حيث تم االعتماد عىل  ي  للوصول إىل المعرفة الدقيقة والتفص المنهجلتفسي 
يلية الوصفز

ي من حول مشكلة ا ي هذه الدراسة اختبار فرضيات الدراسة من خالل قياس التحفظ المحاست 
ز
لدراسة، وتم ف

ية القيمةخالل مقياس نسبة   .  (BTM) السوقية القيمة إىل الدفي 
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 
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ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أدوات ومصادر الدراسة: 
ع الدراسة اعتمدت الدراسة عىل مجموعة من البيانات والمعلومات األولية والثانوية ذات العالقة بموضو      

  هما: حيث تم جمع البيانات والمعلومات من مصدرين 
 الدراسة عينة للمصارف المدققة والمنشورة السنوية المالية الباحث عىل القوائم اعتمد مصادر أولية:  . 1

ات ة من) السوقية القيمة لتحديد سوق الخرطوم لألوراق المالية ونرسر  الجانب ( إلغناء 2017 -2013للفي 
 .العمىلي 

 وبحوث ودوريات كتب من واألجنبية العربية واألدبيات المراجع عىل الباحث أعتمد ر ثانوية: مصاد . 2
نيت شبكة عىل ودراسات منشورة ات الصلة ذات االني   النظري.  الجانب لتغطية البحث بمتغي 

 مجتمع  وعينة الدراسة: 
ي  المصارف من الدراسة عينة باختيار الباحثان قام     

ت الت   خمسة ولمدة حسب األصول المالية تقاريرها نرسر
ة خالل سنوات وط وبعد استيفاء م، 2017 ولغاية م 2013 من الفي     :التالية الرسر
ة طيلة ومنشورة مدققة المالية بياناتها توفر . 1  .م 2017 ولغاية 2013 سنة من الدراسة في 
ي  مدرجة . 2

ز
ة طيلة التداول ف  .الدراسة في 

ي  أسهمها إغالق أسعار توفر . 3
ز
 .الدراسة مدة من عام كل نهاية ف

ة  الدراسة.  عن لإليقاف أسهمها تعرض عدم . 4 ي في 
ز
 التداول ف

ي  المدرجة السودانية المصارف من عينة من الدراسة مجتمع وتكون    
ز
ي  الخرطوم لألوراق سوق ف

 المالية والت 
ي  رفامص 5 عددها يبلغ

ي األردئز
كة ومرصف فيصل اإلسالمي ومرصف الجزيرة السودائز ف ومرص  هي مرصف الي 

 موقع عىل والمنشورة سنوات خمس تمتد زمنية سلسلة خالل الدراسة مجتمع من الخرطوم ومرصف النيل
 الدراسة.  مدة خالل المالية لألوراق سوق الخرطوم
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ً
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ز
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 وف
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ز
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ي =التحفظ   ية القيمة المحاست   )بالسوق السهم سعر( السوقية القيمة / الدفي 
ية القيمة ز  = الدفي   األسهم المصدرة عدد /حقوق المساهمي 
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 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف
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وف
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
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ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  التحفظ لقياس طريقة أفضل الباحثان أن يرى ي  المحاست 
ز
ذلك المقياس  المصارف السودانية هو ف

 :اآلتية لألسباب
ي  المدخل هذا لتطبيق المالءمة المعلومات توفر 1- 

ز
ات ف الخرطوم لألوراق  سوق عن الصادرة التداول نرسر

 المالية. 
ز  قبل من االستثمارية القرارات اتخاذ سهولة إىل يؤدي مما المدخل هذا تطبيق سهولة  2-  المستثمرين الحالي 

ز   .والمرتقبي 
ال  وكذلك السالبة األسهم عوائد عىل الحصول لصعوبة وذلك السابقة أو المقاييس المداخل بيقتط يمكن ال - 3

كة اللجوء دون من الخفية االحتياطيات معرفة يمكن كة يمكن وال نفسها للرسر  عن أي معلومات تعىطي  أن للرسر
 .الخفية االحتياطيات

ي  السوقية القيمة إىل يةالدفي   القيمة مدخل عن أكير  تفصيل إىل التطرق يتم سوف لذلك
ز
ي  ف

 الجانب التطبيف 
 للدراسة

 وصف النموذج: 
ات       حة والمبنية عىل المتغي 

ي عملية الصياغة بمعادلة االنحدار الخىطي البسيط المقي 
ز
وقد استعان الباحث ف

ي جاء فيها )القيمة السوقية( كمتغي  تابع محمل الرمز )
قام الباحث ( و )التحفظ( مغي  مستقل و Yiالمذكورة الت 

ي تحديد قيمة 
ز
ي يجعل تحديد معادلة النموذج أكير قوة ف

بصياغة معادلة النموذج باستخدام التحليل اإلحصائ 
ي الصياغة التالية: Yi(، و اعتي  أن كل المشاهدات   تعىطي قيمة للمتغي  التابع )Yiالمتغي  التابع )

ز
 ( كما ف

Y = β0 + β1X1 + Ui 
Y = 5.918 − 4362 

 عىل ه
ً
ذه الصياغة يتم وصف النموذج من خالل تفسي  مكونات معادلة االنحدار الخىطي البسيط للتحفظ بناءا

ي فيها: 
، و الت  ي  المحاست 

=Y)القيمة الفعلية لمعدل القيمة السوقية )المتغي  التابع 
 حيث أن: 

= β0 ات المس وي تقلة كلها تساقاطع الدالة أو الحد الثابت أو هو قيمة القيمة السوقية عندما تكون المتغي 
 الصفر. 
β1X1 ي  = القيمة الفعلية التحفظ المحاست 
= Ui ( ي و احد الخطأ

ي يأخذها المتغي  العشوائ 
ات Random Variableاحد القيم الت  ( و هو يؤثر أثر المتغي 

( و لكنه 
ً
 أو موجبا

ً
ي )سالبا ي أو ايجائ  متع بوسط يتاألخرى عىل معدل تغي  القيمة السوقية و قد يكون أثره سلت 
ي باألسباب اآلتية: 

ي = صفر و تباين ثابت، و يعلل إدخال المتغي  العشوائ   حسائ 
ية ذات أثر ضئيل أو ذات أثر منتظم عىل المتغي  التابع استبعدت من النموذج و  . أ  ات تفسي  وجود عدة متغي 

 . ي
 استعيض عنها بالمتغي  العشوائ 

ها  . ب ي قياس المتغي  التابع ثم ضم تأثي 
ز
ي وجود خطأ ف

ي عند استخدام نماذج االنحدار والت 
 إىلي المتغي  العشوائ 

ي يتضمن مفعوله 
ي فالسلوك اإلنسائز

، فعندما يكون هنالك مكون عشوائ  ي
يتعلق بعض منها بالسلوك اإلنسائز

.و تحتاج إىل استخدام أسلوب الخىطي البسيط لقياس القيم و اإلشارات المتوقعة لتفسي   ي
ي المتغي  العشوائ 

ز
ف

ي يسمح لنا بتحليل  العالقات اال
ات باستخدام النموذج الذي يتالئم مع البيانات الت  ز هذه المتغي  قتصادية بي 

ي Yiالقيمة السوقية )  ( و مدى عالقته بالمتغي  المستقلة التحفظ المحاست 
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ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
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وف

ي الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

استخدام أسلوب االنحدار الخط  البسيط الختبار عبارات المحاور لمعرفة مدي تأثت  المتغت  المستقل عىل  
 متغت  التابع: ال

 المتغي  التابع: 
(xالقيمة السوقية :) 

 المتغي  المستقل: 
(1y ي ي التقارير المالية (: التحفظ المحاست 

ز
 ف

 اختبار المعنوية اإلحصائية)الكلية( للنموذج: 
ي 
ة والت  ز بعدد من االختبارات الشهي  ح، نستعي 

عند القيام باختبار المعنوية اإلحصائية للنموذج المقي 
ي بها 

الذي يقيس معنوية المعلمات المقدرة )مدى تأثي  المتغي  المستقل عىل المتغي  التابع( واختبار فيرسر  Tنعتز
F  .)الذي يعرف باختبار المعنوية الكلية للنموذج( 

ي مقارنة قيمة فيرسر المتحصل عليها من االنحدار 
ز
* اختبار المعنوية الكلية للنموذج يتمثل هذا االختبار ف

عىل أن المتغي   oH، بحيث تنص فرضية العدم tFلقيمة الجدولية المأخوذة من جدول فيرسر مع ا cFالبسيط، 
 المستقل ليس له تأثي  جيد عىل المتغي  التابع. 

),(حيث أن  /kknFFT   ،n عدد المشاهدات و 
ً
ات  k/عدد المقدرات،  kتمثل دائما عدد المتغي 

 المفرسة. 
ي مقارنة قيمة فيرسر المتحصل عليها من االنحدار 

ز
* اختبار المعنوية الكلية للنموذج يتمثل هذا االختبار ف

عىل أن المتغي   oH، بحيث تنص فرضية العدم tFمع القيمة الجدولية المأخوذة من جدول فيرسر  cFالبسيط، 
 ي  التابع. المستقل له تأثي  جيد عىل المتغ

ي  13.023من القيمة الجدولية  40.654ومنه يالحظ أن القيمة المحتسبة أكي  
فض فرضيه العدم والت  وعليه سيز
ي 
( مساوي للصفر ما عدا الثابت ونقبل بالفرضية البديله الت  ي تنص عىلي أن المتغي  المستقل)التحفظ المحاست 

ز المتغي  مفاداها أنه يوجد عىلي األقل متغي  واحد ال يساوي الص فر مما يدل عىلي وجود عالقة خطية معنوية بي 
(،أذا النموذج ككله له معنوية   ي ة وتحليل دراسالتابع )القيمة السوقية( والمتغي  المستقل)التحفظ المحاست 

حة والتنبؤ بقيم الظاهرة االقتصادية  الهيكل االقتصادي  القائم  و تقييم السياسات االقتصادية القائمة والمقي 
 . دروسةالم

   اإلحصاء ( يوضح1رقم )  جدول
 Descriptive Statisticsالدراسة:  لمتغت   الوصف 

Std. Deviation Mean Maximum Median N  

ي  25 3200. 1.80 3.4476 45891.  التحفظ المحاست 

 م2020المصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية 
ي للقيمة السوقية هي  25هدات أن عدد المشا (1)يتضح من الجدول        3.500مشاهدة وأن الوسط الحسائ 

ورة  1.80بينما التحفظ  10.25بينما أعىل قيمة  للقيمة السوقية بلغت  0.3200وللتحفظ  وذلك يتضح ضز
استعمال تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضيات ويتم ذلك من خالل استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم 

 .  االجتماعية
 تحليل البيانات واختبار الفرضية: 

 عرض وتحليل البيانات المالية للمصارف المختارة كعينة للدراسة  . 1
ي  التحفظ ممارسة مستوى لقياس       ي  المحاست 

ز
 المالية التقارير عىل الباحث الدراسة استند عينة المصارف ف

ي  والمنشورة البحث عينة للمصارف
ز
ية، القيمة تخراجالس  سوق الخرطوم لألوراق المالية ف  استند كما الدفي 
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات عىل الباحث  مستوى لتحديد المقياس يعتمد إذ  السوقية، القيمة لتحديد سوق الخرطوم لألوراق المالية نرسر
ي  التحفظ ية القيمة قسمة حاصل عىل المحاست   نتائجه تعكس والذي الملكية لحقوق السوقية القيمة إىل الدفي 

تيب عىل( (2017 (2016) (2015)( (2014  (2013)لألعوام  الجداول اآلتية  : الي 
ية ( القيمة2جدول رقم )  2013 :لسنة المرصف وسياسة التحفظ ونسبة السوقية والقيمة الدفتر

 القيمة المصارف الرقم
ية  الدفتر

 القيمة
 السوقية

سياسة  التحفظ
 المرصف

ي مرصف  1
كة السودائز  متحفظة 0.31 3.5 1.08 الي 

ي مرصف فيصل اإلسال  2
 متحفظة 0.22 5.7 1.23 مي السودائز

ي  3
ي األردئز

 متحفظة 0.23 5.37 1.21 مرصف الجزيرة السودائز

 متحفظة 0.99 1.34 32 .1 مرصف الخرطوم 4
 متحفظةغي   1.8 0.06 0.11 مرصف النيل للتجارة 5

 م. 2020ان من بيانات الدراسة التطبيقية الباحث إعداد المصدر: 
ية قيمة أعىلي  إن (2)الجدول من نالحظ      ية   واقل قيمة الخرطوم لمرصف كانت   (1.32)دفي    (0.11)دفي 

   مرصف نصيب من كانت   (5.37)سوقية قيمة واعىلي  النيل للتجارة كانت لمرصف
 
  األردث

 
 الجزيرة السوداث

ي  التحفظ نسب إن نجد هذا ومن(  (0.06 النيل للتجارة لمرصف كانت سوقية قيمة واقل  كان المحاست 
ا ز  وحةمي  ي  غي  متحفظة سياسة يتبع كان الذي النيل للتجارة مرصف نسبة اعىلي  ( إذ1.8 -(0.22بي 

ز
 يتعلق ما ف

امات والمصاريف واألرباح باألصول ز  انخفاض إىل تودي لكي  ممكنة بأعىل قيم واألرباح األصول إظهار أي وااللي 
  فيصل اإلس لمرصف  كانت نسبة اقل وكذلك المرصف ألسهم السوقية القيم

 
 يتبع كان الذي الم  السوداث

ي  متحفظة سياسة
ز
امات واألرباح باألصول يتعلق ما ف ز  قيم بأقل واألرباح األصول إظهار أي والمصاريف وااللي 

ي  هذا ممكنة
امات الخسائر إظهار يعتز ز ي  لها واالحتياط ممكنة بأعىل قيم وااللي 

ز
ي  حدوثها حال ف

ز
 المستقبل.  ف

ية (القيمة3) جدول  2014 :لسنة المرصف وسياسة التحفظ ونسبة السوقية والقيمة الدفتر

 القيمة المصارف الرقم
ية  الدفتر

 القيمة
 السوقية

سياسة  التحفظ
 المرصف

ي مرصف  1
كة السودائز  متحفظة 0.32 3.50 1.12 الي 

ي  2
 متحفظة 0.24 5.10 1.21 مرصف فيصل اإلسالمي السودائز

ي  3
ي األردئز

 متحفظة 0.25 5.37 1.43 مرصف الجزيرة السودائز

 متحفظة 0.65 1.55 1.001 الخرطوم مرصف 4
 متحفظة 0.99 0.06 1.05 مرصف النيل للتجارة 5

 م.  2020ان من بيانات الدراسة التطبيقية الباحث إعداد المصدر: 
ية قيمة اعىلي  إن (3)  الجدول من نالحظ          لمرصف كانت   (1.43)دفي 

 
  األردث

 
 واقل قيمة الجزيرة السوداث

الجزيرة  مرصف نصيب من كانت   (5.37)سوقية قيمة واعىلي  الخرطوم كانت لمرصف  (1.001)ية  دفي  
  
 
  األردث

 
 التحفظ نسب إن نجد هذا ومن(  (0.06 النيل للتجارة لمرصف كانت سوقية قيمة واقل السوداث
ي  اوحة كان المحاست  ز  مي   متحفظة ياسةس يتبع كان الذي النيل للتجارة مرصف نسبة اعىلي  ( إذ(0.99-0.24بي 

ي 
ز
امات واألرباح باألصول يتعلق ما ف ز ي  هذا ممكنة قيم بأقل واألرباح األصول إظهار أي والمصاريف وااللي 

 يعتز
امات الخسائر إظهار ز ي  لها واالحتياط ممكنة بأعىل قيم وااللي 

ز
ي  حدوثها حال ف

ز
 نسبة اقل المستقبل، وكذلك ف

  لمرصف  كانت
 
ي  متحفظة سياسة عيتب كان الذي فيصل اإلسالم  السوداث

ز
 واألرباح باألصول يتعلق ما 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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

امات ز ي  هذا ممكنة قيم بأقل واألرباح األصول إظهار أي والمصاريف وااللي 
امات الخسائر إظهار يعتز ز بأعىل  وااللي 

ي  لها واالحتياط ممكنة قيم
ز
ي  حدوثها حال ف

ز
 المستقبل.  ف

ية القيمة (4) جدول  2015 :لسنة المرصف سةوسيا التحفظ ونسبة السوقية والقيمة الدفتر
 القيمة المصارف الرقم

ية  الدفتر
 القيمة

 السوقية
 سياسة المرصف التحفظ

ي مرصف  1
كة السودائز  متحفظة 0.34 3.32 1.13 الي 

مرصف فيصل اإلسالمي  2
ي 
 السودائز

1.23 5.10 0.24 
 متحفظة

ي  3
ي األردئز

 متحفظة 0.24 6.00 1.44 مرصف الجزيرة السودائز

 متحفظة 0.64 1.55 1.001 مرصف الخرطوم 4
 متحفظةغي   1.05 0.06 1.11 مرصف النيل للتجارة 5

 م. 2020من بيانات الدراسة التطبيقية  الباحثان إعداد المصدر: 
ية قيمة اعىلي  إن (4)الجدول من نالحظ         لمرصف كانت   (1.44)دفي 

 
  األردث

 
 واقل قيمة الجزيرة السوداث

ية     مرصف نصيب من كانت   (6.00)سوقية قيمة واعىلي  رطومالخ كانت لمرصف  (1.001)دفي 
 
الجزيرة السوداث

  
 
ي  التحفظ نسب إن نجد هذا ومن(  (0.06 النيل للتجارة لمرصف كانت سوقية قيمة واقل األردث  كان المحاست 
اوحة ز  مي   ( إذ(1.05-0.24بي 

ً
ي  غي  متحفظة سياسة يتبع كان الذي النيل للتجارة كانت لمرصف نسبة اعىلي  ا

ز
 ما ف

امات والمصاريف واألرباح باألصول يتعلق ز  إىل تودي لكي  ممكنة بأعىل قيم واألرباح األصول إظهار أي وااللي 
  لمرصف  كانت نسبة اقل وكذلك المرصف ألسهم السوقية القيم انخفاض

 
ومرصف  فيصل اإلسالم  السوداث

  
 
  األردث

 
ي  متحفظة سياسة يتبع كان الذي الجزيرة السوداث

ز
امات واألرباح باألصول يتعلق ما ف ز  والمصاريف وااللي 

ي  هذا ممكنة قيم بأقل واألرباح األصول إظهار أي
امات الخسائر إظهار يعتز ز  واالحتياط ممكنة بأعىل قيم وااللي 

ي  لها
ز
ي  حدوثها حال ف

ز
 المستقبل.  ف

ية ( القيمة5) جدول  2016لسنة  المرصف وسياسة التحفظ ونسبة السوقية والقيمة الدفتر

 لمصارفا الرقم
 القيمة
ية  الدفتر

 القيمة
 السوقية

 سياسة المرصف التحفظ

ي مرصف  1
كة السودائز  متحفظة 0.31 3.50 1.07 الي 

مرصف فيصل اإلسالمي  2
ي 
 5.00 1.31 السودائز

 متحفظة 0.26

ي  3
مرصف الجزيرة السودائز

ي 
 6.00 1.09 األردئز

 متحفظة 0.18

 متحفظةغي   1.32 1.00 1.32 مرصف الخرطوم 4

 متحفظةغي   1.12 1.00 1.12 مرصف النيل للتجارة 5
 م. 2020ان من بيانات الدراسة التطبيقية الباحث إعداد المصدر: 

ية قيمة أعىلي  إن أعاله (5)الجدول من نالحظ      ية  واقل قيمة الخرطوم لمرصف كانت   (1.32)دفي  دفي 
   كانت لمرصف  (1.07)

 
كة السوداث    مرصف نصيب من كانت   (6.00)سوقية قيمة واعىلي  الت 

 
الجزيرة السوداث

  
 
 نسب إن نجد هذا ومن الخرطوم ومرصف النيل للتجارة لمرصف كانت (  (1.00سوقية قيمة واقل األردث
ي  التحفظ اوحة كان المحاست  ز  مي  غي   سياسة يتبع كان الذي الخرطوم مرصف نسبة اعىلي  ( إذ(1.32-0.18بي 
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  متحفظة
ز
امات لمصاريفوا واألرباح باألصول يتعلق ما ف ز  لكي  ممكنة بأعىل قيم واألرباح األصول إظهار أي وااللي 

  لمرصف  كانت نسبة اقل وكذلك المرصف ألسهم السوقية القيم انخفاض إىل تودي
 
  األردث

 
 لجزيرة السوداث

ي  متحفظة سياسة يتبع كان الذي
ز
امات واألرباح باألصول يتعلق ما ف ز  األصول إظهار أي والمصاريف وااللي 

ي  هذا ممكنة قيم بأقل رباحواأل
امات الخسائر إظهار يعتز ز ي  لها واالحتياط ممكنة بأعىل قيم وااللي 

ز
 حدوثها حال ف

ي 
ز
  المستقبل ف

ية القيمة (6) جدول  2017 :لسنة المرصف وسياسة التحفظ ونسبة السوقية والقيمة الدفتر

 القيمة المصارف الرقم
ية  الدفتر

 القيمة
 السوقية

 سياسة المرصف التحفظ

ي مرصف  1
كة السودائز  متحفظة 0.32 3.50 1.12 الي 

مرصف فيصل اإلسالمي  2
ي 
 0.25 5.51 1.39 السودائز

 متحفظة

ي  3
مرصف الجزيرة السودائز

ي 
 0.17 10.25 1.74 األردئز

 متحفظة

 متحفظة 0.4 1.90 0.76 مرصف الخرطوم 4

 متحفظةغي   1.32 0.95 1.26 مرصف النيل للتجارة 5
 م.  2020من بيانات الدراسة التطبيقية  لباحثانا إعداد المصدر: 

ية قيمة اعىلي  إن (6)الجدول من نالحظ          لمرصف كانت   (1.74)دفي 
 
  األردث

 
 واقل قيمة الجزيرة السوداث

ية     مرصف نصيب من كانت   (10.25)سوقية قيمة واعىلي  الخرطوم كانت لمرصف  (0.76)دفي 
 
الجزيرة السوداث

  
 
ي  التحفظ نسب إن نجد هذا ومن(  (0.95 النيل للتجارة لمرصف كانت يةسوق قيمة واقل األردث  كان المحاست 
اوحة ز  مي  ي  غي  متحفظة سياسة يتبع كان الذي النيل للتجارة مرصف نسبة اعىلي  ( إذ0.4 -(1.32بي 

ز
 يتعلق ما ف

امات والمصاريف واألرباح باألصول ز  انخفاض إىل تودي لكي  ممكنة بأعىل قيم واألرباح األصول إظهار أي وااللي 
ي  متحفظة سياسة يتبع كان الذي الخرطوملمرصف  كانت نسبة اقل وكذلك المرصف ألسهم السوقية القيم

ز
 ما ف

امات واألرباح باألصول يتعلق ز ي  هذا ممكنة قيم بأقل واألرباح األصول إظهار أي والمصاريف وااللي 
 إظهار يعتز

امات الخسائر ز ي  لها واالحتياط ممكنة بأعىل قيم وااللي 
ز
ي  حدوثها حال ف

ز
 المستقبل.  ف

 اختبار فرضية الدراسة: 
  سوق تتمت   التقارير المالية الصادرة لدى  تنص الفرضية عىل: 

 
كات المساهمة العامة المدرجة ف الشر

 . ة بدرجة مقبولة من التحفظالخرطوم لألوراق المالي
  فرضية الدراسة اختبار أنموذج ملخص يوضح (7جدول)

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .799a .639 .623 1.53817 

a. Predictors: (Constant), Eeservation  

 م2020المصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية 
ي وجود ارتباط طردي )معامل االرتبا R= %79( أن قيمة معامل االرتباط 7يتضح من الجدول )      

ط(: مما يعتز
ات  ها المتغي  ي السوق( تفسي 

ز
كات المدرجة ف ي المتغي  التابع) القيمة السوقية للرسر

ز
ي تحدث ف

ات الت  قوي من التغي 
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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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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
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ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية 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 ompson, 1996)(Thواالكتشافات 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                 . الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وع ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)رسر

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 الدماغ أو ال
ز
ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

ز
حبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز

ِصماٌم ِدَماغ
ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعا TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
يي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة 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  أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية  ز  %١٣اليز

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 الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وم
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز وقع 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 سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسب
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للللدماغ، وجود الدم ف

ز
سكتة ب ف

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) 

ي تتشيوجد أيضا بما يسىم "ب
ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ

ْ
ْوَبة اإِلق

َ
ة جدا و الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
تنتهي ابه مع السكتة الدماغية ف

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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