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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 إعداد الباحثة: 

 [ لطفية عبد القادر عبد الرحيم جاروشه] 

 [محاسبة] 

ن الباشا]   [ بلدية عير

 

 : الملخص

 ب   " المعايي  الدولية إلعداد التقارير  
َ
 تسميتها حاليا

َ
عيد

ٌ
ي أ
 معايي  المحاسبة الدولية، والت 

 تلق 
ً
المالية " قبوال
اف  اعي  تحقيق  ي 

فز  
ً
ملحوظا  

ً
نجاحا الفائتة  القليلة  السنوات  ي 

فز الدولية  المعايي   عملية وضع  وأحرزت   ،
ً
عالميا

ي مختلف 
ي إعداد التقارير المالية فز

واستخدام أكير للمعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية. إن تحقيق االنسجام فز
وري إجراء مقارنات هادفة للمعلومات المالية   أرجاء العالم هي الحاجة الملحة لهذا العرص، السيما إذا كان من الرصز

ي تختلف عن بعضها البعض. لذلك ظهرت 
ي تستخدم معايي  المحاسبة الت 

ي تنبثق عن مختلف البلدان الت 
الت 

كة من معايي  المحاسبة العالمية أو تقارب عالىمي نحو ل
غة محاسبية الحاجة الملحة إىل تعميم مجموعة مشي 

كة.  ، ويبدو أن المعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية هي لغة المحاسبة الدولية المشي  ي العالم الماىلي
كة فز مشي 

كة واآلخرين، حيث يستطيع اآلخرون التعرف عىل  ز الرسر تنبع أهميه القوائم المالية من أنها تعتير حلقه وصل بي 
كة من خالل  هذ كة  مختلف جوانب نشاط الرسر ه القوائم، فقائمه المركز الماىلي تعكس صورة الوضع لماىلي للرسر

 أو خسارة، ويمكن التعرف 
ً
ه زمنيه محددة إن كانت ربحا كة خالل في  كما تعكس قائمة الدخل نتيجة  أعمال الرسر

ي المركز الماىلي من خالل دراسة قائمة مصادر األموال واستخداماتها. 
 عىل التغي  فز

Abstract : 

International Accounting Standards, which are now renamed “International Financial Reporting 

Standards” are globally accepted, and the process of developing international standards in the past few 

years has achieved remarkable success in achieving greater recognition and use of International 

Financial Reporting Standards. Achieving uniformity in the preparation of financial reports in different 

parts of the world is the urgent need of this era, especially if it is necessary to make meaningful 

comparisons of financial information that emanates from different countries that use accounting 

standards that differ from each other. Therefore, there was an urgent need to generalize a common set 

of global accounting standards or a global convergence towards a common accounting language in the 

financial world, and it seems that the International Financial Reporting Standards are the common 

international accounting language. The importance of the financial statements stems from the fact that 

they are considered a link between the company and others, where others can identify the various aspects 

of the company's activity through these lists. Loss, and the change in the financial position can be 

identified by studying the list of sources of funds and their uses . 
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 يير المحاسبة الدولية مفهوم معا 
المعايي   الدولية  القواعد  لجنة  "قواعد عرفت  بأنها:  اجتهادهم  المحاسبية  لدعم  المهنيون  إليها  يرجع  إرشادية 

ي الحكمة
ي رفيع المستوى للممارسات المهنية  أو االجتهاد أبدا، كما واستلهام حكمتهم، ولكنها ال تلغز

أنها وصف مهتز
   المقبولة

ً
 عاما

ً
ي الظروفقبوال

ي التعبي  أو الممارسة فز
المتشابهة، وتعتمد كإطار  وتهدف إىل تقليل درجة االختالف فز

ي ولتحديد طبيعة وعمق 
 .المسؤولية المهنية عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفتز

ه وترشيد مقاييس أو نماذج أو مبادئ أو إرشادات عامة تؤدي إىل توجي":كما يمكن تعريف المعايي  المحاسبية بأنها
ي المحاسبة و التدقيق أو مراجعة الحسابات. 

 الممارسة العملية فز
الصيغة  اإلجراءات  تتناول  بينما  التوجيه  أو  العام  اإلرشاد  لها صفة  فاألوىل  اإلجراءات،  تختلف عن  وبذلك فهي 

المدقق بج التدقيق مثال قيام  تطبيقية معينة. فمن معايي   المعايي  عىل حاالت  لهذه  أدلة  التنفيذية  مع وتقويم 
اإلثبات تمهيدا إلبداء رأيه بالقوائم المالية، ومن اإلجراءات التنفيذية لهذا المعيار إرسال مصادقات إيجابية أو سلبية 
ز لتقويم قابلية تحصيل الديون. كما يمثل اإلفصاح العادل أحد معايي  المحاسبة، لكن اإلجراء التنفيذي  للمديني 

ز ا كة ولم يصدر فيها حكم حت  اآلن. هو كتابة مالحظة عىل مي  انية حول الدعاوى المرفوعة ضد الرسر ز  لمي 
ي لمعايير المحاسبة الدولية

 .التطور التاريخن
ها،  تهتم بوضع معايي  العالم  ي كثي  من دول 

المهنية فز المنظمات  والتدقيق جعلت  المحاسبة  أهمية معايي   وإن 
ي هذا المجال مجمع الم

ي الواليات المتحدة األمريكية  ولعل من أهم هذه المنظمات فز
ز فز ز القانونيي     AICPAحاسبي 

 FASBكما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايي  المحاسبة المالية    1939الذي بادر إىل وضع معايي  للتدقيق منذ عام  
ي الواليات المتحدة األمريكية منذ عام  

    1973فز
ً
ي  GAAPكتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموما

بدأ    الت 
 . 1932العمل بها منذ عام 

 :أسباب ظهور معايير المحاسبة الدولية

ة للعديد من األسباب  ي العقود الثالثة األخير
ن
لقد بدأ االهتمام بالمحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الدولية ف

 منها: 

كات األعمال الدولية .1 ز رسر  .تضاعف المعامالت التجارية بي 
كات الد .2  .وليةتضاعف وتطور وتنوع الرسر
ات الالحقة   .3 ي الفي 

ات السابقة واحتمال تضاعفها فز ز مختلف الدول األجنبية خالل الفي  تضاعف االستثمارات بي 
ز الدول  .بي 

ي العمليات التجارية .4
شاد بها فز  .الحاجة إىل المعايي  الدولية لتكون أساس يتم االسي 

ز دول العالم و  .5 كات الدوليةمشكل العمالت األجنبية وسعر التبادل بي   .الرسر
ي المحاسبة الدولية.  .6

اكها فز ي عملية إرسر
 ظهور المنظمات المحاسبية و الدولية فز

ها بدأ االهتمام بالمحاسبة الدولية، و الحاجة إىل معايي  محاسبية موحدة دوليا .7  .ولهذه األسباب وغي 
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهداف معايير المحاسبة الدولية 

ز أهم األهداف و  من الطبيغي أن تكون هناك دوافع   ، و من بي  ي تسغ إىل وجود توافق دوىلي
موضوعية لألطراف الت 

 :الدوافع لوضع معايي  المحاسبة الدولية ما يىلي 

ز القوائم والبيانات المالية بما يحقق ا • شاد بها عند إعداد وتجهي 
ي يتم االسي 

عداد ونرسر المعايي  المحاسبية الت 
 .لدوىلي لهذه المعايي  وتطبيقها عالمياالمصلحة العامة مع العمل عىل القبول ا

ز األنظمة والقواعد واإلجراءات المحاسبية المرتبطة بإعداد وعرض القوائم  • ز والتنسيق بي  العمل عىل التحسي 
 .المالية

ي توحيد قوائمها المالية  •
كات خاصة للدولية منها الوقت و المال الذي يبذل حاليا فز إن هذه المعايي  توفر للرسر

ي تعتمد 
ي غالبا ما تكون مختلفة من   الت 

ي إعدادها مجموعة من الممارسات و المبادئ المحاسبية و الت 
كل منها فز

 .دولة إىل أخرى

العديد من الدول خاصة النامية منها ال توجد بها منظمات محاسبية مهنية وال هيئات مختصة بإصدار معايي   •
، و بالتاىلي فإن تبنيها للمعايي  المحاسب  ي  .ية الدولية سوف يوفر لها الوقت و المالالعمل المحاستر

، و كذلك القرارات المتعلقة بتوزي    ع الموارد، و تجعل أسواق األوراق المالية  • تسهل العمليات الدولية و التسعي 
أكير كفاءة، خصوصا بعد زيادة و نمو األنشطة االقتصادية الدولية، و كذلك زيادة اعتماد الدول عىل بعضها 

 .بالتجارة الدولية و تدفق االستثماراتفيما يتعلق 

كات   • ي حالة عدم كفاية الموارد المحلية، أي إعطاء للرسر
كات عملية الحصول عىل التمويل الالزم فز تسهل عىل الرسر

ي شكل رؤوس أموال أو قروض
 .فرصة أخرى للحصول عىل األموال من الخارج سواء كان ذلك فز

المعايي  تهدف إىل رفع مستوى   • أن هذه  ي توجد بها كما 
الت  الدول  أن  العالم، حيث  ي دول 

المحاسبة فز مهنة 
ي و تشغيل األنظمة المحاسبية 

أنظمة محاسبية ضعيفة و بدائية سوف تحفز عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتبتز
 .الدولية

ن معايير المحاسبة الدولية ي استهدفت وضع و تحسير
 :المنظمات الت 

وا الذكر  سابقة  المؤتمرات  أسفرت  من لقد  المالية  القوائم  مستخدمي  من  ايدة 
ز المي  الضغوط  نتيجة  ي كانت 

لت 
ز ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية وأجهزة حكومية  ز ومستثمرين ودائني  مساهمي 
عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايي  الدولية وتهيئة المناخ الالزم لتطبيق هذه المعايي  وأهم هذه  

 . منظماتال

 لجنة معايير المحاسبة الدولية 

 .أوال: تعريفها

كات والمؤسسات لدى إعداد القوائم  هي منظمة مستقلة تهدف إىل إعداد معايي  يمكن استخدامها من قبل الرسر
ي جميع أنحاء العالم 

ط  19 تتشكل هذه الهيئة من .المالية فز ز ويشي  ، يتم اختيارهم من قبل لجنة التعيي  ز من اإلداريي 
ي األصول الجغرافية والمهنية، وذلك حسب 

ي تركيبة األعضاء أن تكون ممثلة لألسواق المالية العالمية، والتنوع فز
فز

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أعضاء من أمريكا الشمالية  

 أعضاء من أوروبا 

 أعضاء من آسيا 

ي الكلي 
ن
ام التوازن الجغراف ط احي   أعضاء من كل المناطق الجغرافية بشر

ز أعضاء من    ز و   19بي  يطة التشاور المتبادل مع لجنة التعيي  ز رسر ك تعيينهم للفدرالية الدولية للمحاسبي 
عضو يي 

كات  ين للرسر كاء أو المسي  ز الرسر ز خمسة البد أن يتم اختيارهم من بي  ي ، و أن عضوين من بي 
ام التوازن الجغرافز احي 

ي ثالثة يتم اختيارهم بالتش
اور مع هيئات دولية تمثل معدي ومستعمىلي القوائم المحاسبية الدولية الرائدة، والباف 

ز لمدة  ز اإلداريي  ز بعضو واحد عن كل فئة،يتم تعيي   . سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 3المالية و الجامعي 

 نشأتها و تطورها 
ي سبتمير عام   IASC تعود نشأة

اليا   1972إىل المؤتمر الدوىلي العارسر للمحاسبة الذي عقد فز ي بأسي 
ي سيدئز

ي هذا فز
، فز

ح اللورد ينسون الذي كان قد طلب منه إنشاء هيئة دولية للمحاسبة بناءا عىل مجموعة الدراسات   المؤتمر اقي 
ز  ، تكون مسؤولة عىل تكوين و صياغة معايي  المحاسبة الدولية و بعد عقد عدة اجتماعات بي  ز الدولية للمحاسبي 

ز باسكتلنداإضافة إ (CICA. AICPA.ICAEW) رؤساء المعاهد الثالث ز القانونيي  تم  (ICAS) ىل معهد المحاسبي 
االتفاق عىل توسيع نطاق مشاركة الدول و تشكيل هيئة محاسبية دولية تتجاوز الدول الثالث، و عليه فقد وجهت 

ي 
اليا, كندا، فرنسا, ألمانيا, اليابان, مكسيكو, هوالندة, المملكة المتحدة, ايرلند) الدعوة لهيئات محاسبية فز ا, اسي 

ي مارس  
 (IASC) و فيه تم إنشاء لجنة معايي  المحاسبة الدولية  1973الواليات المتحدة( لحضور اجتماع لندن فز

ي 
ي أصول 1973/ 6/ 29فز

ي تصدر باسمها بيانات فز
ت بعد تشكيلها الهيئة ذات المسؤولية واألهلية الت  ، و قد اعتير

 .المحاسبة الدولية
ي سنة  

الدولية لمعدي ومستخدمي مجموعة استشاري IASC أسس  1982وفز للمنظمات   
ز ة دولية ضمت ممثلي 

القوائم المالية والبورصات والجهات المنظمة لألوراق المالية، وقد اجتمعت المجموعة االستشارية دوريا لمناقشة 
وعات  ي مرسر

ي وضع معايي  المحاسبة  IASC القضايا الفنية فز
و برنامج عمله، وقد لعبت هذه المجموعة دورا هاما فز

الناتجة للمعايي   القبول  و    .الدولية و كسب  بأهليتها  افا واسعا  اعي  الدولية  المحاسبة  اكتسبت لجنة معايي   وقد 
ي عام  

ها مما أدى فز ي معظم دول العالم سواء أوربا أو آسيا أو غي 
  1982التحق بها عدد كبي  من الجمعيات المهنية فز

ي ك
ي إىل انضمام كل الهيئات المحاسبية المهنية الت 

ز ))و الذي كان يضم مائت  ي االتحاد الدوىلي للمحاسبي 
انت عضوة فز

 .معيارا محاسبيا دوليا 41هيئة مهنية حول العالم (( إىل لجنة معايي  المحاسبة الدولية حيث قامت بإصدار 
 أهدافها 

المالية وتعزيز قبولها صياغة ونرسر معايي  المحاسبة ذات النفع العام الواجب التقيد بها لدى عرض القوائم  -
ي جميع أنحاء العالم

 .والتقيد بها فز
ز وتناغم المعايي  واإلجراءات المحاسبية واألنظمة المتعلقة بعرض القوائم  - العمل بشكل عام عىل تحسي 

 المالية. 
 الدول المشاركة عىل نطاق دوىلي  -

ز  .مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بي 
 .محاسبية يمكن تبنيها وإصدارها كمعايي  دولية تخدم المصلحة العامةطرح أفكار  -
ز الدول المشاركة يسمح بالقابلية للمقارنة  - ز الممارسات المحاسبية فيما بي   .تحقيق قدر من التوافق بي 
 العمل عىل تحقيق قدر من القبول الدوىلي لما يصدر عن اللجنة من معايي   -
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المعايير الدولية لعداد 
:  تبتن

ً
 التقارير المالية عالميا

اف  ي تحقيق اعي 
 من النجاحات فز

ً
ي السنوات القليلة الفائتة عددا

أحرزت عملية وضع معايي  المحاسبة الدولية فز
ي العام 

ي أصدر فز    2002واستخدام أكير للمعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية. وحيث أن االتحاد األوروئر
ً
يعا ترسر

كات الم ي من الرسر
ي بياناتها المالية الموحدة. يقتضز

ي أوروبا تطبيق المعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية فز
درجة فز

ي العام 
ي    ع نافذ المفعول فز ي  7000، ويطبق عىل أكير من 2005وأصبح الترسر

كة فز ي  28رسر
ي عملية تبتز

، وتعتز
ً
بلدا

معا محل  تحل  أن  أوروبا  ي 
فز المالية  التقارير  الدولية إلعداد  الوطنية كأساس المعايي   المحاسبة  ومتطلبات  يي  

ي أوروبا. 
كات المدرجة فز  إلعداد وعرض البيانات المالية الجماعية للرسر

ي العام  
ي المعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية ، فقز

  2005وكذلك هناك بلدان عديدة خارج أوروبا تتجه نحو تبتز
ي جن

ي بلدان عديدة فز
ق أسيا وأسيا الوسىط وأمريكا الالتينية وجنوب إفريقيا أصبحت هذه المعايي  إلزامية فز وب رسر

" ي الكاريتر وبلدان  األوسط  ق 
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اليا وهونغ كونغ، وقدر أكير من   كاتها المدرجة  70الدولية إلعداد التقارير المالية مثل اسي   طلبت من رسر
ً
تطبيق   بلدا

ي العام  
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ي طبقت المعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية. وإن أكير االستثناءات المتبقية 
األردن من أوائل الدول العربية الت 
اف العالىمي بال معايي  الدولية إلعداد التقارير المالية هي الواليات المتحدة واليابان وكندا، وذلك فيما يخص االعي 

ي هذه البلدان إتباع معايي  محاسبة محلية.  
كات فز  لمعايي  حجم أسواقها الرأسمالية، إذ ال يزال ُيطلب من الرسر

ً
 طبقا

ي إن محاوالت وضع معايي  عىل المستوى الدوىلي قد بدأت مع بدايات القرن ال حاىلي حيث عقد المؤتمر المحاستر
، وكان محور المؤتمر   1904األول عام   ز ز القانونيي  ي الواليات المتحدة برعاية إتحاد المحاسبي 

ي سانت لويس فز
فز

ز الدول.  ز المحاسبية بي   يدور حول إمكانية توحيد القواني 

ي نيويورك حيث قدمت فيه ثالث  
ي الدوىلي الثالث فقد عقد فز : االستهالك أما المؤتمر المحاستر أبحاث رئيسية هي

المستمر، االستهالك وإعادة التقويم، السنة التجارية أو الطبيعية. وتواىل انعقاد هذه المؤتمرات كل خمس سنوات 
 مرة. 

ز  من مساهمي  المالية  القوائم  مستخدمي  من  ايدة 
ز المي  للضغوط  نتيجة  ي كانت 

الت  المؤتمرات  أسفرت هذه  وقد 
ونقابا ز  ودائني  منظمات ومستثمرين  عدة  تشكيل  عن  حكومية  وأجهزه  دولية  ومنظمات  تجارية  واتحادات  ت 

 : 6استهدفت وضع المعايي  الدولية وتهيئة المناخ الالزم لتطبيق هذه المعايي  وأهم هذه المنظمات

 (. IASCلجنة معايي  المحاسبة الدولية )  −

ز ) - −  (. IFACاالتحاد الدوىلي للمحاسبي 

 (. IAPCلجنة ممارسة التدقيق الدوىلي )   −
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 :  ثانًيا: المنظمات المهنية المعنية بوضع المعايير

 نقدم نبذة موجزة عن هذه المنظمات وهي كل من  

 (: IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية.)  -1
المسئولة عن وضع المعايي  الهيئة    2001وحت  العام    1973كانت لجنة معايي  المحاسبة الدولية منذ العام  

ز وتوحيد  الدولية. وإن أهم أهداف هذه اللجنة هو حث واضغي معايي  المحاسبة الوطنية حول العالم عىل تحسي 
 يربط هذه  اللجنة مع المحاسبة الدولية عالقة خاصة، وقد تم إنشاء 

ً
معايي  المحاسبة الوطنية، ولقد كان دائما

ي 
ي تسع بلدان،   1973 العام  لجنة معايي  المحاسبة الدولية فز

ز هيئات المحاسبة المهنية فز من خالل االتفاق بي 
العام   الدوىلي   1982ومنذ  اإلتحاد  ي 

أعضاء فز ي كانت 
الت  المهنية  المحاسبة  تكونت عضويتها من جميع هيئات 

، أي أكير من   ز ي عام    100للمحاسبي 
طار  قامت لجنة معايي  المحاسبة الدولية بوضع ونرسر اإل   1989بلد. "وفز

ي العام  
تعديل هذا اإلطار من قبل مجلس معايي  المحاسبة   2001المفاهيىمي إلعداد وعرض القوائم المالية وتم فز

ي عملية IASBالدولية) 
شد به مجلس معايي  المحاسبة الدولية فز (. يشكل اإلطار ألمفاهيىمي اإلطار العام الذي يسي 

عىل   تعديالت  إجراء  عملية  ي 
وفز جديدة  معايي   من إصدار  أي  معالجة  عملية  ي 

وفز  ،
ً
حاليا الموجودة  المعايي  

ي معايي  المحاسبة الدولية الحالية"
ي لم يتم تغطيتها بشكل مبارسر فز

 . 7الموضوعات المحاسبية الت 

2- ( ن  (. IFACاالتحاد الدولي للمحاسبير
ة، والبعض األخر تتبتز العديد من دول العالم معايي  المحاسبة الدولية لعدم وجود معايي  محلية كمعايي  وطني

ى  كات الكير يتبع معايي  محاسبية تستند إىل معايي  المحاسبة الدولية، هذا باإلضافة إىل أن عدد كبي  من الرسر
ز عن   للمحاسبي  الدوىلي  االتحاد  ي 

فز كة  المشي  الدول  ، ويزيد عدد  المعايي  تعتمد هذه  الجنسيات    100متعددة 
 
ٌ
ت ي دولة. ولذلك فإن معايي  المحاسبة الدولية 

 فز
ً
طبق بشكل أكير من المعايي  األخرى، حيث باتت أكير انتشارا

لمواكبة عملية  إتباعها  الدول األخرى عىل  اليا وعدد من  ي واسي  االتحاد األوروئر العالم، مما دفع  مختلف دول 
ي العالم، وتم تحديد العام  

ي فز عىل    كموعد للتطبيق. إن معايي  المحاسبة الدولية تعتمد   2005التناغم المحاستر
 عىل  

ً
ا تركز كثي  وال  واألحكام،  القواعد  تعتمد عىل  األمريكية  المحاسبة  معايي   أن  ز  ي حي 

فز والمفاهيم،  المبادئ 
 موضوع الجوهر فوق الشكل الذي تتبناه المعايي  الدولية. 

ز  ي أكتوبر   8"تأسس االتحاد الدوىلي للمحاسبي 
ز   1977فز منظمة مهنية محاسبية  63م، بموجب اتفاقية تمت بي 

توحيد ممارسة   49من   الحسابات ورفع درجة  وي  هدف إىل تطوير ودعم مهنة مراجعة  العالم.  دولة من دول 
ي سنة  

م أصبح االتحاد يختص بمهنة المراجعة ويصدر 1982المهنة من خالل إصدار أصول المراجعة الدولية. وفز
الدولية)   عنة المراجعة  معايي  ISAأصول  لجنة  إىل  الدولية  المحاسبية  المعايي   إصدار  أمر  ترك  المقابل  ي 

وفز  )
ي أصبحت فيما بعد مجلس معايي  المحاسبة الدولية. 

 المحاسبة الدولية والت 

 (: IAPCلجنة ممارسة التدقيق الدولي ) -3
ي 
 إىل لجنة معايي  المحاسبة الدولية والت 

ً
 كانت مسئولة عن وضع المعايي  المحاسبية الدولية تمت االشاره سابقا

ة   ، حيث انتهت هذه المرحلة وتم إنشاء مجلس معايي  المحاسبة الدولية ليحل محل 2001  –  1973خالل الفي 
ي البنية التحتية للجنة معايي  المحاسبة 

لجنة معايي  المحاسبة الدولية، وتم إجراء إعادة هيكلة وجرى إعادة النظر فز
ي المجالس واللجان يعتمد عىل الكفاءة الدو 

لية من اجل تقويتها والنهوض بمستوى االنجاز فيها، وأصبح التمثيل فز
ي 
ي لجنة معايي  المحاسبة الدولية، وأصبح األعضاء فز

ي كما كان متبع فز
ة وليس عىل أساس التمثيل الجغرافز والخير

الهيكلة عىل إعادة هيكلة البنية التحتية بما فيها  المجالس واللجان يعملون بتفرغ كامل. واشتملت عملية إعادة  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اللجنة   تسجيل 
ً
ا ، وضع دستور جديد واخي  مجلس اإلدارة ومجلس األمناء، وتشكيل مجلس استشاري للمعايي 

ي لندن. 
ي أمريكا وتسجيل مجلس المعايي  فز

 كمؤسسة غي  هادفة للرب  ح فز

فة   المرسر العالمية  الهيئة  بموافقة  المرحلة  ت هذه  ز ي عام  وتمي 
فز المالية  األسواق  البيانات   2000عىل  قبول  عىل 

ز مدى    أخرى مثل إظهار معلومات إضافية تبي 
ً
وطا  للمعايي  المحاسبية الدولية، وفرضت رسر

ً
المالية المعدة وفقا

ي وتفسي  االختالفات. 
 تأثي  هذه المعلومات وإفصاح إضافز

ي التجارة العالمية من شأنها أن تؤدي إىل  
موجه جديدة من تخفيف القواعد واإلجراءات وإصالح إن التطورات فز

ي يتوقع لها النمو من أسواق رأس المال الرئيسية  
االقتصاديات المحلية. وإن الطلب عىل رؤوس أموال األعمال الت 

 سيحتاجون إىل إيجاد 
ً
تعتمد عىل توافق مبادئ المحاسبة العامة المحلية ومعايي  المحاسبة الدولية. وهم أيضا

ز معايي  المحاسبة العامة األمريكية وهي المعايي  توافق   ي تطبيق معايي  المحاسبة الدولية وبي 
 أسلوب  هم المحىلي فز

ز بي 
ي العالم. 

ي أسواق رأس المال الرئيسية فز
ي إعداد التقارير المالية فز

 المعمول بها فز

: معايير البالغ المالي 
ً
 :الدولية ثالثا

ي ترتبط مع لتطبيق المعايي  المحاسبية تأثي   
كات بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق باألطراف الت  عىل دور وأداء الرسر

ها. ومعايي    ، وحكومات، وغي  ز ، وموظفي  ز تجاريي  ، وعمالء  ز األموال، وممولي  من أصحاب رؤوس  كات  الرسر هذه 
د المعايي   المحاسبة هي مقاييس يتم بموجبها معرفة مدى صحة البيانات المالية وهل تحقق الشفافية، لذا لم تع

ورة اقتصادية ومالية وإدارية.   بل هي حتمية وضز
ً
 والقواعد المحاسبية خيارا

 لمعايير البالغ المالي من حيث الهدف من المعيار ونطاق المعيار
َ
 وسنقدم هنا عرضا

 ( عرض القوائم المالية: 1المعيار رقم )

يعتمد   ي 
الت  المعلومات  مصادر  أهم  من  المالية  القوائم  ز تعتير  الماليي  ز  والمحللي  ز  والمقرضي  المستثمرين  عليها 

كة، وتقوم معظم  ي عملية اتخاذ القرارات االقتصادية المتعلقة بالرسر
كة فز هم من األطراف المهتمة بأمر الرسر وغي 

التقرير  ويحتوي  السنوي،  الرب  ع  أو  السنوي  نصف  أو  السنوي  التقرير  خالل  من  المالية  القوائم  بنرسر  كات  الرسر
 ىل القوائم المالية معلومات أخرى إضافية قد ال تتطلبها معايي  المحاسبة واإلبالغ الماىلي الدولية"باإلضافة إ

المعيار ) نطاق  الدوىلي  المحاسبة  معيار  متطلبات  تطبيق  سيتم  األغراض 1:  ذات  المالية  "البيانات  عىل كافة   )
ي تم إعدادها وعرضها وفقا

 العامة"، الت 
ً
ال  ً تقارير المالية. وتهدف البيانات المالية ذات للمعايي  الدولية إلعداد 

 
َ
وفقا مصممة  تقارير  بطلب  لهم  يسمح  وضع  ي 

فز ليسوا  الذين  ز  المستخدمي  حاجات  تلبية  إىل  العامة  األغراض 
 ( ( عىل البيانات المالية المرحلية الموجزة المعدة    1الحتياجاتهم من المعلومات. وال ينطبق معيار المحاسبة الدوىلي

 لمعيار 
ً
)   وفقا )   34المحاسبة الدوىلي ي الدوىلي ي البيانات المالية للبنوك 30( ويشمل المعيار المحاستر

( "االفصاحات فز
 والمؤسسات المالية المشابهة" متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة. 

 

 

 



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  كانون األول   – 15                                    (  -  417431)ص:  رابع واألربعونالبحث ال – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

424 
 بالغ المالي الدولي معايير المحاسبة وال                                                                                                                                        جاروشة           

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الهدف من المعيار:  

العامة لضمان أمكانية مقارنتها مع البيانات   أن الهدف من هذا المعيار بيان أساس عرض البيانات المالية لألغراض
هذا  يحدد  الهدف  هذا  ولتحقيق  األخرى،  كات  للرسر المالية  والبيانات  السابقة  ات  للفي  كة  بالرسر الخاصة  المالية 
المعيار االعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية واإلرشادات الخاصة بهيكلها والحد األدئز من المتطلبات لمحتوى 

 . ات الماليةالبيان

 ( الدفع عل أساس األسهم: 2المعيار رقم )

كة أو تستلم بضائع وخدمات مقابل الدفع عىل أساس حقوق  ي فيها الرسر ي تشي 
ي الحاالت الت 

ينطبق هذا المعيار فز
الملكية. ويمكن أن تشتمل هذه البضائع عىل: المخزون، الممتلكات والمصانع والمعدات، األصول غي  الملموسة،  

 صول غي  المالية األخرى . واأل 

 الهدف من المعيار: 

عىل  • تنطوي  بمعاملة  تقوم  عندما  التقارير  بإعداد  كة  الرسر قيام  تحديد كيفية  إىل  المعيار  هذا  وي  هدف 
ي أرباحها أو  

كة فز ي هذا المعيار، عىل وجه الخصوص، أن توضح الرسر
مدفوعات مبنية عىل أساس أسهم. ويقتضز

ي ذلك المرصوفات خسائرها أو مركزها الماىلي آثا
ر المعامالت القائمة عىل المدفوعات المبنية عىل األسهم، بما فز

ي األسهم.  
ي يمنح فيها العاملون خيار االكتتاب فز

 المتصلة بالمعامالت الت 
كة. ويكون    ي تستلمها الرسر

ز مقابل البضائع أو الخدمات الت  اف بمرصوف معي  ويتطلب هذا المعيار االعي 
ي السجالت ال

 عىل ما إذا سيتم تسوية المعاملة القيد فز
ً
كة، اعتمادا ي حقوق ملكية الرسر

 أو زيادة فز
ً
اما ز محاسبية إما الي 

اف به كأصل، فإنه   لالعي 
ً
 أو من خالل أسهم حقوق ملكية إذا كان الدفع مقابل البضائع والخدمات مؤهال

ً
نقدا

 تنخفض قيمته.  يتم قيد المرصوف مع بيان الدخل الشامل فقط ما أن يتم بيع األصل أو 

 نطاق المعيار: 

ي ذلك:  
ن
كة أن تطبق هذا المعيار عند إثبات جميع المدفوعات المبنية عل أساس أسهم بما ف  عل الشر

 أو  -
ً
كة سلعا ي تتلق  فيها الرسر

ي شكل أدوات حقوق ملكية، والت 
المعامالت المبنية عىل أسهم والمسددة فز

ي األسهم.  
ي ذلك األسهم أو خيارات االكتتاب فز

كة بما فز ي الرسر
 خدمات مقابل إصدار أدوات ملكية فز

كة بمقتضاها عىل - ي تحصل الرسر
، والت 

ً
سلع أو خدمات عن    المعامالت المبنية عىل أسهم والمسددة نقدا

امات إزاء مورد تلك السلع أو الخدمات نظي  مبالغ تحسب عىل أساس سعر ) قيمة( أسهم  ز
طريق التحمل بااللي 

ها من حقوق الملكية فيها.   كة أو غي   الرسر
كة  - وط العقد تنص عىل منح إما الرسر  أو خدمات، وكانت رسر

ً
كة بمقتضاها سلعا ي الرسر ي تشي 

المعامالت الت 
 أو ) بأصول أخرى( أو أو مورد تل

ً
كة إما نقدا ي اختيار تسوية المعاملة من قبل الرسر

ك السلع أو الخدمات الحق فز
كة.  ي الرسر

 عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية فز
 ( اندماج األعمال: 3المعيار رقم )  

كة واحدة معدة    كات أو أنشطة أعمال منفصلة لتكوين رسر للقوائم  اندماج األعمال أو تجميعها هو تجميع رسر
كة أو   كة المقتنية عىل السيطرة عىل رسر كة واحدة هي الرسر المالية وينتج عن جميع عمليات التجميع حصول رسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

كة واحدة أو أكير ال يمثلوا كيانات تجارية،  كة عىل سيطرة عىل رسر كة المقتناة(، وإذا ما حصلت الرسر أكير ) الرسر
كات ال تعد عملية تجميع أع كة باقتناء مجموعة من األصول أو فإن عملية تجميع هذه الرسر مال، وعند قيام الرسر

امات الفردية  ز تكلفة هذه المجموعة من األصول وااللي  ي أصول ال تمثل نشاط تجاري فإنها تقوم بتوزي    ع 
صافز

ي تاري    خ االقتناء. وقد ينشأ عن عملية تجميع األعمال 
 عىل القيم العادلة لها فز

ً
ي المجموعة بناءا

القابلة للتحديد فز
كة التابعة. عال كة المقتناة هي الرسر كة األم والرسر كة المقتنية هي الرسر كة تابعة. وتكون الرسر م برسر

ٌ
كة أ  قة رسر

 الهدف من المعيار: 

كة بإعدادها عند قيامها بعملية اندماج األعمال،  ي تقوم الرسر
" يهدف هذا المعيار إىل تحديد التقارير المالية الت 

ورة الم اء، ومن ثم تقوم ويحدد عىل وجه التحديد ضز حاسبة عن جميع عمليات االندماج بتطبيق طريقة الرسر
اماتها الحالية والمحتملة القابلة للتحديد بالقيم العادلة  ز كة المقتناة والي  اف بأصول الرسر كة المقتنية باالعي  الرسر

ي  
ي يتم اختيارها فيما بعد ألغراض االضمحالل فز

ف بالشهرة والت  ي تاري    خ االقتناء كما تعي 
 القيمة وليس استهالكها. فز

 نطاق المعيار: 

كة بتطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن عمليات اندماج األعمال و ال يطبق هذا المعيار عىل   • تقوم الرسر
 :  مايىلي

ك.  . أ  وع مشي  كات بتكوين مرسر  اندماج األعمال الذي يتم بموجبه تجميع رسر
كات تخضع لسيطر  . ب  كة أو رسر كة.  اندماج األعمال الذي يتضمن رسر  ة مشي 
ز أو أكير من صناديق االستثمار.  . ت   اندماج األعمال الذي يتضمن اثني 

كة معدة للقوائم المالية بموجب تعاقد  كات منفصلة لتكوين رسر ث .اندماج األعمال الذي بموجبه يتم اندماج رسر
 . 13فقط دون الحصول عىل أية حصة ملكية"

: 4المعيار رقم)   ن  ( عقود التأمير

( هو أول معيار يصدر عن مجلس معايي  المحاسبة الدولية يتناول 4 إلعداد التقارير المالية ) إن المعيار الدوىلي 
، واإلفصاحات المتعلقة بتحديد وتفسي   ز ز من حيث المعالجة المحاسبية للتقرير عن عقود التأمي  عقود التأمي 

" ز ي المعي14المبالغ ذات العالقة بعقود التأمي 
حات المذكورة فز  بالمقارنة مع المراجعة . تعتير المقي 

ً
ار بسيطة جدا

ز باالمتثال  كات التأمي  ز حسب تصور المجلس. وقد تم تقديم هذا المعيار للسماح لرسر الشاملة لمحاسبة التأمي 
ي العام  

ي أوروبا وأماكن أخرى فز
ي المعايي  الدولية فز

، وتم تصميم المعيار إلضفاء تحسينات محدودة 2005لتبتز
. ويشتمل هذا المعيار عىل  عىل الممارسات المحاسبي ز ي ترتبط بمحاسبة عقود التأمي 

ة وفهم الجوانب البارزة الت 
" كعقود استثمار   ز ي إىل إعادة تحديد العديد من سياسات " التأمي 

، األمر الذي سيفضز ز تعريف جديد لعقد التأمي 
ز هو ال39وخضوعها لمعيار المحاسبة الدوىلي )  عقد الذي يقبل بموجبه (، وبموجب هذا المعيار فإن عقد التأمي 

تعويض حامل   باالتفاق عىل  الوثيقة(  )حامل  آخر  ز هام من طرف  تأمي  بخطر   ) ز التأمي  كة  ) رسر األطراف  احد 
ي عىل حامل الوثيقة الوثيقة عن حدث مستقبىلي محدد غي  مؤكد الوقوع) الحدث المؤمن منه( يؤثر بشكل سلتر

15 . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الهدف من المعيار: 

كة تصدر    ز من قبل أي رسر يهدف هذا المعيار إىل تحديد طريقة إعداد التقارير المالية الخاصة بعقود التأمي 
 :  مثل هذه العقود، ويتطلب هذا المعيار عىل وجه الخصوص ما يىلي

ز فيما يتصل بعقود   . أ  كات التأمي  ي رسر
ي يتم إدخالها عىل نظم المحاسبة فز

نطاق محدود من التعديالت الت 
  . ز  التأمي 

ي تنشأ عن   . ب 
ز والت  كة التأمي  ي القوائم المالية الخاصة برسر

ي تظهر فز
اإلفصاح الذي يحدد ويوضح المبالغ الت 

التدفقات  ي 
فز التأكد  عدم  ومدى  وتوقيت  وتقييم  فهم  ي 

فز المالية  القوائم  يساعد مستخدمي  بما   
ز التأمي  عقود 

  . ز  النقدية المستقبلية عن عقود التأمي 

 نطاق المعيار   •
 : كة أن تطبق هذا المعيار عل ما يلي

 عل الشر

ي تحتفظ بها.   . أ 
ز الت  ي تصدرها وعقود إعادة التأمي 

( الت  ز ي ذلك عقود إعادة التأمي 
ز ) بما فز  عقود التأمي 

المعيار   . ب  هذا  ويتطلب  االختيارية  المشاركة  أشكال  بأحد  تتسم  ي 
والت  تصدرها  ي 

الت  المالية  األدوات 
ي تحتوي عىل تلك األشكال.  اإلفصاح عن األدوات المالية، 

ي ذلك األدوات المالية الت 
 بما فز

ز مثل المعالجة  كة التأمي  ي تقوم بها رسر
ال يتناول هذا المعيار الجوانب األخرى المتعلقة بالمعالجات المحاسبية الت 

ي تصدرها. 
امات الت  ز ز وااللي  كة التأمي  ي تحتفظ بها رسر

 المحاسبية لألصول المالية الت 

 : األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة: (5المعيار رقم )

متكررة  غي   بكونها  ز  تتمي  المستمرة  غي   العمليات  ونتائج  للبيع  بها  المحتفظ  المتداولة  األصول غي    ألن 
ً
نظرا

ال القوائم  ي 
البندين فز كة، فان عرض هذين  التشغيىلي للرسر النشاط  مالية الحدوث ولها خصوصية مختلفة عن 

والتدفقات  كة  الرسر أعمال  ونتائج  الماىلي  الوضع  وتقدير  تقيّيم  من  القوائم  مستخدمي  سيمكن  مستقل  بشكل 
المستقبلية بشكل أفضل" ) 17النقدية  الدوىلي  المحاسبة  المتوقفة بموجب معيار  العمليات  الجزء من 5.  ( هي 

 : كة الذي تقوم بموجب خطة مفردة بما يىلي  الرسر

 بك 
ً
كة.  أ. الترصف فعليا ي عملية مفردة أو مفصلة أو نقل ملكية الجزء المنفصل إىل مساهىمي الرسر

امله مثل بيعه فز
 وألغراض تقديم 

ً
ه تشغيليا ز ويمثل خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة عمل جغرافية رئيسية منفصلة ويمكن تميي 

 التقارير. 

 أو إلغاءه بالتخىلي عنه.  
ً
 مثل بيع موجودات الجزء بسعر مخفض وتسوية مطلوباته فرديا

ً
 ب . الترصف به تدريجيا

 الهدف من المعيار: 

يهدف هذا المعيار إىل تحديد محاسبة األصول المحتفظ بها برسم البيع ومحاسبة عرض العمليات المتوقفة 
يبية المؤجلة، واألصول الناشئة واإلفصاح عنها. وال تنطبق أحكام القياس الو  ي هذا المعيار عىل األصول الرصز

اردة فز
  ( الدوىلي  المحاسبة  معيار  نطاق  ضمن  تقع  ي 

الت  المالية  واألصول   ، ز الموظفي  منافع  غي  39عن  واألصول   )
ي معيار المحاسبة الدوىلي ) 

 لنموذج القيمة العادلة فز
ً
ي يتم محاسبتها وفقا

اقدية ( والحقوق التع40المتداولة الت 
ي المعيار الدوىلي رقم ) 

ز كما هي محددة فز  (.  4بموجب عقود التأمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 نطاق المعيار: 

المتداولة   غي   األصول  جميع  عىل  المعيار  هذا  ي 
فز عليها  المنصوص  والعرض  التبويب  متطلبات  ترسي 

ي سيتم التخلص منها، كما ترسي متطلبات القيا
كة الت  ف بها وعىل جميع مجموعات أصول الرسر ي هذا المعي 

س فز
 
ً
ي من المزمع أن يستمر قياسها طبقا

ف بها فيما عدا األصول الت  المعيار عىل جميع األصول غي  المتداولة المعي 
 للمعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية ) 

ً
( عرض القوائم المالية، 1لهذا لمعيار، واألصول المبوبة كغي  متداولة طبقا

 ال يعاد تبويبها كأصول متداولة إال 
ً
وط الالزمة لتبويبها كأصول محتفظ بها لغرض البيع طبقا  بعد استيفاء الرسر
ي يتم الحصول عليها بغية إعادة 

كة أنها غي  متداولة والت  ها الرسر ي عادة ما تعتير
لهذا المعيار، بالنسبة لألصول الت 

وط الالزمة لتبويبها كأ ي الرسر
صول محتفظ بها لغرض البيع البيع، ال يجوز تبويبها كأصول متداولة، ما لم تستوفز

 لهذا المعيار. 
ً
 طبقا

 (: استكشاف وتقييم الموارد المعدنية: 6المعيار رقم )

ها.  تمثل المصادر الطبيعية: حقول النفط والغاز الطبيغي ومناجم الفوسفات والذهب والفحم والغابات وغي 
 من بداية العمل  واهم ما تمتاز به هو حاجتها إىل استثمارات مالية ضخمة، وتحتاج إىل  

ً
ة زمنية طويلة نسبيا في 

المصادر" باستخراج  البدء  الموارد 19ولغاية  تقييم  أو  الستكشاف  المالية  التقارير  إعداد  المعيار  هذا  يعالج   .

ي ذلك المعادن والنفط والغاز الطبيغي والمصادر غي  المتجددة المماثلة. 
 المعدنية بما فز

 الهدف من المعيار: 

ر إىل توفي  بعض اإلرشادات األولية المحددة حول محاسبة هذه األنشطة إىل أن يقوم مجلس يهدف هذا المعيا 
  
ً
معايي  المحاسبة الدولية بإجراء مراجعة أكير شمولية لمحاسبة الصناعات االستخراجية، وبصورة أكير تحديدا

 فإن هذا المعيار الدوىلي يهدف إىل:  

ي من أصول -
ي ستشمل وتستثتز

 االستكشاف والتقييم .  تحديد النفقات الت 
ي معيار المحاسبة الدوىلي )  -

( الخاص  8يتم إعفاء أصول االستكشاف والتقييم من جزء من التسلسل الهرمي فز
كة استخدامها لصياغة سياسة محاسبية إذا لم ينطبق أي من المعايي  الدولية  ي يتوجب عىل الرسر

بالمعايي  الت 
. إلعداد التقارير المالية بشكل محدد عىل بن  ز  د معي 

ف بأصول االستكشاف والتقييم أن تعمل عىل تقييم هذه األصول  - ي تعي 
كة الت  ي هذا المعيار من الرسر

يقتضز
 لمعيار المحاسبة الدوىلي "

ً
 لهذا المعيار وأن تقيس انخفاض القيمة هذا وفقا

ً
" 8فيما يخص انخفاض القيمة وفقا

 انخفاض قيمة األصول.  
االفصاحا  - توفر  المعيار  هذا  ي 

تقييم  يقتضز من  تنشأ  ي 
الت  المالية  البيانات  مبالغ  وتوضح  تحدد  ي 

الت  ت 
كة المحاسبية المتعلقة بنفقات االستكشاف والتقييم،  ي ذلك: سياسات الرسر

واستكشاف الموارد المعدنية، بما فز
عن  الناشئة  واالستثمارية  التشغيلية  النقدية  والتدفقات  والمصاريف  والدخل  امات  ز وااللي  األصول  ومبالغ 

 تكشاف وتقييم الموارد المعدنية . اس
اف بتكاليف االستكشاف والتنقيب للمصادر   . أ  "لم يتضمن هذا المعيار أية متطلبات تتعلق بكيفية االعي 

ي حالة عدم وجود معيار محدد 
ي تالءم ذلك. وفز

كة تكوين السياسة المحاسبية الت  الطبيعية كأصل وإنما ترك للرسر
ز عىل ات حول الموضوع، يتعي  ي سياسة محاسبية توفر معلومات مالءمة وموثوقة".  أو تفسي 

كة تبتز   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                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المعالجة المحاسبية 
كات التنقيب عن النفط والغاز تستخدمان فز ي رسر

 فز
ً
 عاما

ً
هناك طريقتان مقبولتان قبوال

  :  لتكاليف البحث هي

  Successful Effort Method( Scطريقة المجهودات الناجحة )  .1
  Full Cost Method( Fcطريقة التكلفة الكلية )  .2

ي األمريكي )  ي رسمها المعيار المحاستر
كات التنقيب 19ترسمل طريقة الجهود الناجحة الت  ( لتطبق عىل جميع رسر

ي الواليات المتحدة األمريكية، جميع تكاليف التنقيب لآلبار والمناجم الناجحة فقط ومن هذه التكاليف :  
 فز

 تكاليف التملك وتشمل عىل حق التنقيب.  . أ 
 عىل تكاليف حفر اآلبار أو التنقيب عن المصادر الطبيعية. تكاليف االستكشاف وتشمل  . ب 
 ( ولكن قبل البدء باإلنتاج.     

ً
 ت . تكاليف التطوير وهي تكاليف ما بعد استكشاف المصادر الطبيعية )النفط مثال

 فيعالجها المعيار عىل
ً
 أكانت فارغة أو غي  مجدية اقتصاديا

ً
 أنها مصاريف أما اآلبار أو المناجم غي  الناجحة سواءا

 ايرادية وأما طريقة التكلفة الكلية فإنها ترسمل تكاليف التنقيب عن اآلبار أو المناجم الناجحة وغي  الناجحة.  

 : الهدف من المعيار

المعيار    هذا  ويتطلب  المعدنية،  الموارد  وتقييم  عن  للتنقيب  المالية  التقارير  تحديد  إىل  المعيار  هذا  يهدف 
 :  بالتحديد ما يىلي

 دخال تحسينات محددة عىل التطبيقات المحاسبية الحالية فيما يتعلق بنفقات التنقيب والتقييم إ . أ 
خضع هذه األصول الختبارات   . ب

ُ
ت أن  والتقييم  التنقيب  بأصول  ف  تعي  ي 

الت  كات  الرسر ي  عىل 
ن
ف االضمحالل 

 لمعيار المحاسبة الدولي 
ً
ي القيمة طبقا

ن
 لهذا المعيار وقياس أي اضمحالل ف

ً
( انخفاض قيمة 36 )  القيمة طبقا
 األصول. 

الموارد   وتقييم  التنقيب عن  الناتجة عن  كة  للرسر المالية  القوائم  ي 
فز القَيم  ح  تحدد وترسر ي 

الت  "االفصاحات  ج. 
التعدينية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية عىل فهم مبالغ وتوقيت ومدى تأكيد التدفقات النقدية من أي 

ف بها خاصة بالتنقيب أ  و التقييم" .  أصول معي 

 نطاق المعيار: 

ي تكبدتها. ال يحدد هذا المعيار مظاهر أخرى 
كة أن تطبق هذا المعيار عىل نفقات التنقيب والتقييم الت  عىل الرسر

كة هذا   ي التنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية، وكذلك ال تطبق الرسر
ي تعمل فز

كة الت  للمحاسبة بواسطة الرسر
موارد التعدينية مثل النفقات المتكبدة قبل حصول المعيار عىل النفقات المتكبدة قبل التنقيب عن وتقييم ال

ي منطقة محددة وكذلك بعد أن تظهر بوضوح الجدوى الفنية والقدرة 
كة عىل الحقوق القانونية للتنقيب فز الرسر
 التجارية الستخراج الموارد التعدينية.  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 (: األدوات المالية: االفصاحات  7المعيار رقم )

ي سوق األوراق المالية وما لها من أثر واضح وكذلك صاحب تعاظم نتيجة لتعاظم دور األوراق ال
مالية وتداولها فز

ي يحىطز بالقبول العام العالىمي  هذا الدور وارتباطه بالمخاطر المالزمة لها. فكان ال بد من إصدار معيار محاستر
ي تنظم عمليات األدوات المالية وهذا المعيار هو معيار التقرير ال

( حول اإلفصاح 7ماىلي الدوىلي ) لتوضيح اإللية الت 
ي األدوات المالية. "ويركز هذا المعيار عىل بيان عنرص األهمية ) الجوهر يغلب الشكل( لمبلغ األدوات المالية 

فز
 عىل قائمة المركز الماىلي وقائمة الدخل. 

 الهدف من المعيار: 

األد  المالية ألهمية  القوائم   فهم مستخدمي 
ز المعيار إىل تحسي  الماىلي يهدف هذا  للمركز  بالنسبة  المالية  وات 

كة وأدائها وتدفقاتها النقدية ويحتوي هذا المعيار عىل متطلبات عرض األدوات المالية، ويحدد المعلومات  للرسر
ز أصول مالية  ي يجب اإلفصاح عنها وتطبيق متطلبات اإلفصاح عىل تصنيف األدوات المالية ما بي 

الخاصة بها الت 
امات مالية وأدوا ز  ت وحقوق ملكية، وكذلك عىل تصنيف ما يرتبط بها من فوائد وتوزيعات أرباح و خسائر. والي 

 نطاق المعيار: 

( عىل األدوات المالية: واألداة المالية هي عقد تؤدي إىل نشوء 7ينطبق المعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية ) 
كة أخر  ام ماىلي أو أداة حق ملكية لرسر

ز كة ما والي  ى، ويشمل مصطلح األدوات المالية أدوات حقوق أصل ماىلي لرسر
كات عىل   امات المالية، ولجميع هذه المصطلحات الثالث تعريفات تساعد الرسر ز ملكية واألصول المالية وااللي 

ي محاسبتها كأدوات مالية أو أداة.  
ي ينبغز

 تحديد أي البنود الت 

 : (: تقديم التقارير حول القطاعات8المعيار رقم )

كات، فإن إن أهمية الم ام بتطبيقها من قبل الرسر ز ز االلي  عايي  المحاسبية الدولية وما توفره من دقة وشفافية حي 
كات، مما يسهل عىل المستثمرين سهولة فهم  ة للمستفيدين من أعمال هذه الرسر هذه المعايي  تقدم خدمة كبي 

ي االستثمار. "وكذلك تنبع أهمية اإلفص
اح عن معلومات القطاعات المختلفة  القوائم المالية وتحديد توجهاتهم فز

كة من خالل عرض المركز الماىلي  ظهر المخاطر والعوائد المتعلقة بعمل الرسر
ُ
كة، من أن هذه المعلومات ت للرسر

 واألداء حسب كل قطاع. 

 الهدف من المعيار: 

سس تقديم التقارير حول المعلومات المالية وفق  
ُ
أ المعيار إىل تحديد  القطاع سواء كان القطاع " يهدف هذا 

 : ي أو قطاع أعمال للوصول إىل ما يىلي
 جغرافز

كة.   -  فهم مستخدمي المعلومات المحاسبية لألداء السابق للرسر
ز  تحسي 

كة.   - ي تقدير مخاطر وعوائد الرسر
 قدرة مستخدمي المعلومات المحاسبية فز

ز  تحسي 
كة ككل.   - ز القدرة عىل فهم واستيعاب كل ما يتعلق بالرسر  تحسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 نطاق المعيار: 

 لمعايي  المحاسبة الدولية، وتحتوي 
ً
* يطبق هذا المعيار عىل المجموعات الكاملة للقوائم المالية الصادرة طبقا

وبيان  ز  المالكي  حقوق  ي 
فز التغي   وبيان  الشامل  الدخل  وبيان  الماىلي  الموقف  المالية  للقوائم  الكاملة  المجموعة 

 التدفقات النقدية واإليضاحات. 

كة المقيدة أدوات حقوق ملكيتها أو األدوات الخاصة بمديونيتها للتداول العام وكذلك * يطبق   هذا المعيار عىل الرسر
ي األسواق المالية. 

ي بصدد قيد أدوات الدين فز
كات الت   عىل الرسر

 (  1رابًعا: القوائم المالية بموجب معيار االبالغ المالي الدولي رقم )

ي الدوىلي رقم) تشتمل البيانات المالية عىل خمسة   ( وتشتمل عىل الحد األدئز من 1قوائم يوضحها المعيار المحاستر
ي يجب أن توضح عىل متنها وكيفية ترتيب بنودها"وهي 

 المعلومات الت 

كما يىلي   
1 : 

 :قائمة نتائج األعمال  -1
ي 
كة فز نهاية   )قائمة الدخل( وتسىم أحيانا بيان األرباح والخسائر، حيث توضح هذه القائمة نتيجة أعمال الرسر

االستحقاق  ألساس   
ً
ووفقا عليها  المتعارف  المحاسبية  للمبادئ   

ً
وفقا خسارة،  أو   

ً
ربحا إن كانت  المالية  السنة 

ة المالية مع نفقاتها.   ومقابلة إيرادات الفي 

 قائمة توزي    ع األرباح والخسائر  -2
المحتجزة، وتعتير ملحقا لقائمة الدخل، والهد بيان األرباح  ي بعض األحيان 

بيان وتسىم فز ف من إعدادها هو 
  
ً
، أو مدورا

ً
 محتجزا

ً
كيفية توزي    ع األرباح والخسائر، وبيان ذلك الجزء الذي لم يتم توزيعه منها والذي يسىم ربحا

 للعام القادم. 

انية العمومية(   -3 ن  قائمة المركز المالي )المير
ا  ز كة أن تعرض تصنيف المي  امات: بحيث عىل الرسر ز ي تضم تصنيف األصول وااللي 

نية العمومية بشكل مفصل  الت 
عىل أساس موجودات ومطلوبات متداولة وغي  متداولة. وإذا كان العرض عىل أساس درجة السيولة بخصوص 
ي جميع 

وفز متداولة.  وغي   متداولة  إلغاء  فيمكن  موثوقية  و  مالءمة   
أكير معلومات  يعىطي  امات  ز وااللي  األصول 

وع أن يفصل البنود المتوقع اس  أو تسديدها بعد ) 12تعادتها قبل ) األحوال عىل المرسر
ً
ظهر 12( شهرا

ُ
 وت
ً
( شهرا

ي لحظة زمنية معينة هي نهاية السنة المالية، ويجب أن تكون متوازنة 
كة فز هذه القائمة موجودات ومطلوبات الرسر

انية : الموجودات = المطلوبات أو األصول = الخصوم وحقوق الملكية.  ز  وذلك بتطبيق معادله المي 

: قائمة التغير   -4 ي المركز المالي
ن
  ف

ي طرأت عىل عناض المركز الماىلي 
ات الت  وتسىم أحيانا ببيان مصادر األموال واستخداماتها، حيث تظهر كافة التغي 

التصنيف قد  لها، وهذا  ات إىل مصادر لألموال واالستخدامات  التغي  النقصان، ويتم تصنيف هذه  أو  بالزيادة 
ات عىل    لتأثي  هذه التغي 

ً
ز األصول المتداولة والخصوم المتداولة(، يكون وفقا ي رأس المال العامل )الفرق بي 

صافز
 وكذلك يجب أن تكون متوازنة.  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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