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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

 

اتيجيات التنافسية] ي تنفيذ االستر
 
 [اثر الموازنة عىل أساس األنشطة ف

 
 إعداد الباحثة: 

 [ صفاء عبدالكريم سعد العرمان] 
 [محاسب] 
كة]   [ السلط  /  مجلس الخدمات المشتر

 
 : الملخص

ي انعكس أثرها عىل 
ات الرسيعة والمستمرة والت  ات والمتغي  تحيط ببيئة األعمال المعاضة مجموعة من التغي 

ي فضال عن اشتداد حدة  ي هذه البيئة والمتمثلة بعالمية األعمال، والتقدم التكنولوج 
الوحدات االقتصادية العاملة فز

ي تس
اعدها عىل االستمرار وتحقيق النجاح الحاسم. ولغرض المنافسة وحاجتها إىل إيجاد مجموعة من الوسائل الت 

ي يتم تنفيذها عند المستويات المختلفة 
اتيجيات التنافسية الت  تحقيق ذلك فأنها تقوم بانتهاج مجموعة من اإلسي 

ط المحافظة عىل النوعية   ي بشكل عام تستهدف من ورائها تحقيق ادئز حد من الكلف رسر
ي الوحدة االقتصادية والت 

فز
وبرامج )سي   وسياسات  أهداف  لتنفيذ  األدوات  إحدى  الموازنة  وتعد  التمايز(.  اتيجية  وسي  الكلفة  قيادة  اتيجية 

الوحدة االقتصادية وبيان كيفية استغاللها للموارد االقتصادية المتاحة لها. إن تحقيق هذه الوظائف يتطلب توافر 
ي من أهمها وضوح األهداف واألخذ  

ات والظروف المحيطة مجموعة من المستلزمات الت  باالعتبار جميع المتغي 
اتها. فضال" عن استخدام األساليب العلمية والعملية السليمة إلعدادها وتنفيذها ومتابعتها. وتعد الموازنة  وتأثي 
المبادئ  من  مجموعة  اىل  تستند  ي 

والت  اإلدارية  المحاسبة  ي 
فز الحديثة  التقنيات  إحدى  األنشطة  أساس  عىل 

اضات لحذ  ي ال تضيف قيمة وتعزيز األنشطة المضيفة للقيمة إذ يرتبط بمفهوم هذه الموازنة واالفي 
ف األنشطة الت 

القيمة من وجهة  المنتجات ذات  التكاليف وتحقيق االستخدام األفضل للموارد المتاحة وتقديم  فكرة تخفيض 
 نظر الزبون.  

 
ABSTRACT: 

The contemporary business environment is surrounded by a set of rapid and continuous changes 

and variables whose impact is reflected on the economic units operating in this environment, represented 

by the globalization of business, technological progress as well as the intensity of competition and the 

need to find a set of means that help them to continue and achieve decisive success. For the purpose of 

achieving this, it adopts a set of competitive strategies that are implemented at different levels in the 

economic unit, which in general aim to achieve the lowest cost in the condition of maintaining quality 

(cost leadership strategy and differentiation strategy). The budget is one of the tools for implementing 

the objectives, policies and programs of the economic unit and showing how it uses the economic 

resources available to it. Achieving these functions requires the availability of a set of requirements, the 

most important of which is clarity of objectives and taking into account all the surrounding variables 

and circumstances and their effects. As well as the use of sound scientific and practical methods for its 

preparation, implementation and follow-up. The activity-based budget is one of the modern techniques 

in managerial accounting, which is based on a set of principles and assumptions to delete activities that 

do not add value and enhance value-adding activities. The concept of this budget is linked to the idea of 

reducing costs and achieving use the best of the resources available and offering products of value from 

the customer's point of view . 
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 : المقدمة
ات رسيعة   يتجسد  ي إن ما تشهده بيئة األعمال المعاضة والمحيطة بالوحدات االقتصادية من متغي 

البحث فز
من  مجموعة  نهج  منها  يتطلب  مما  بها  العاملة  االقتصادية  الوحدات  عىل  وتحديات  ضغوطا  تشكل  أصبحت 

ي دائرة المنافسة والذي يتطلب التن
اتيجيات التنافسية لغرض النجاح والبقاء فز ز األدوات السي  اسق واالنسجام بي 

ي التخطيط والرقابة. 
 المستخدمة فز

ي  اتيخ  ي ظل المدخل السي 
ي إعداد الخطط أصبحت اقل كفاءة وفاعلية فز

السيما وان األساليب التقليدية فز
ي تنتهجها 

اتيجيات التنافسية الت  لإلدارة إذ أنها توفر معلومات غي  كافية لغرض تقويم كفاية وفاعلية تنفيذ السي 
 الوحدات االقتصادية. 

 : هدف البحث  ثانيا
اتيجيات التنافسية وذلك من خالل   ي تنفيذ السي 

يهدف البحث إىل بيان اثر الموازنات عىل أساس األنشطة فز
ي لهذه الموازنات والذي  اتيخ  حة إلعداد الموازنات عىل أساس األنشطة وبيان األثر السي  تطبيق المنهجية المقي 

إيراد زيادة  ي 
فز زيادة  ينعكس  ي 

فز واللذان سينعكسان  معا"،  أو كليهما  انخفاض كلفها  ي 
فز أو  االقتصادية  الوحدة  ات 

ي المقدرة التنافسية. 
 عما يحققه من زيادة فز

ً
 المقدرة الربحية فضال

 : أهمية البحث   رابعا
ي بيئة األعمال ال

ي الوحدات االقتصادية العاملة فز
معاضة تتجىل أهمية البحث من أهمية عملية التخطيط فز

ة التنافسية والبقاء والنجاح.  ز اتيجيات التنافسية تستهدف منها بناء المي  ي تنتهج مجموعة من السي 
 والت 

االستخدام  بغية تحقيق  االقتصادية  الوحدات  وبرامج  لتنفيذ سياسات  الرئيسة  األدوات  إحدى  الموازنة  تعد  إذ 
ينسجم   الذي  وبالشكل  المتاحة  االقتصادية  لمواردها  لغرض األفضل  تنتهجها  ي 

الت  التنافسية  اتيجياتها  سي  مع 
ة التنافسية .  ز ي تحقيق المي 

ي دائرة المنافسة وبما ينعكس فز
 تحقيق النجاح الحاسم والبقاء واالستمرار فز

ي للموازنات 
 التطور التاريخ 

ودول  تعد الموازنات من أقدم أألساليب المستخدمة، فالتاري    خ يحدثنا بأن فكرة الموازنة عرفتها حضارات  
ي 
ي فز  النهرين )السومرية والبابلية واألشورية( والحضارة الفرعونية. فقد أشارت مسلة حمورائ 

ز قديمة كحضارة ما بي 
 ( ي الخزائن وجبايتها، كما أشارت مادة أخرى إىل كيفية التضف 36المادة 

ائب فز ( إىل موضوع كيفية تنظيم الضز
ي   ي خزائنها كما استخدم النت 

ي أعدها باألموال المتجمعة فز
ي مض الفرعونية الت 

يوسف )عليه السالم( فكرة الموازنة فز
ي سنوات القحط والرخاء )القران الكريم، سورة يوسف، اية

ي الدولة 47إلنتاج واستهالك القمح فز
(. كذلك األمر فز
ئم( ويحدد  اإلسالمية حيث كان الرسول )صىل هللا عليه وسلم( يقوم بتقدير اإليرادات )الصدقات، والزكوات، والغنا

ي ما يخص النفقات فقد 
 يتوىل تقدير وتدوين أألنواع المختلفة لإليرادات. أما فز

ً
أولويات ضفها، كذلك حدد مسؤوال

ز وذرياتهم.  تيب األبجدي ألسماء المسلمي   احتفظ الرسول )صىل هللا عليه وسلم( بسجالت منظمة وحسب الي 
أصل مصطلح   الفرنسية    Budgetويرجع  الكلمة  ونتيجة   Bagetteإىل  المنشآت  ومع كي   ي حقيبة. 

وتعتز
، بدأ  ي

ي وزيادة حالة عدم التأكد البيت  ي مختلف   المسؤولون  لتعقد مشاكل إدارتها ومع التطور التكنولوج 
ي المنشآت فز

فز
لمنشآتهم.   المختلفة  النشاط  أوجه  عىل  والرقابة  للتخطيط  الموازنات  باستخدام  العالم  مراحل أنحاء  أول  ي 

وفز
استخدام الموازنات كانت عبارة عن جداول تقديرية عما هو مطلوب من موارد لتنفيذ خطة معينة، وكانت هذه 

 . ي
ي الماضز

ة والنتائج المتحققة فز  الجداول تعد عىل أساس الخي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

 

 مفهوم وأهمية الموازنات  
ة األجل وذلك من خالل التوزي    ع الدقيق إن الموازنات تساعد عىل ربط األهداف الطويلة األجل باألنشطة قصي  

 للعمل والموارد المتاحة للوحدة 
ي قبل وضع الموازنة تحديد أهداف الوحدة أالقتصادية بوضوح، ثم تحديد وسائل تحقيق هذه أألهداف 

وينبغز
 عىل مراحل تتدرج من أألعم إىل أألخص ويشمل ذلك تحديد: 

 . األهداف العامة للمنشأة -1
 وجه نشاط المنشأة المختلفة. األهداف التفصيلية أل -2
اتيجيات اإلدارة. السياسات العامة  -3  وإسي 
ة األجلالخطط طويلة أآلجل  -4  . وقصي 
امج التفصيلية لوضع الخطط موضع التنفيذ.  -5  الي 

الموازنة بأنها خطة مفصلة للحصول عىل أالستخدام للموارد المالية وغي  المالية خالل مدة محددة    ويصف
 .   وتمثل الموازنة خطة مستقبلية يتم التعبي  عنها بشكل كىمي

التخطيط   ويعرفها إذا  ما  ي 
فز تكشف  ي 

والت  والخارجة  الداخلة  المالية  للتدفقات  تعبي  كىمي  عن  عبارة  بأنها 
 للعمليات واألعمال الحالية يتالءم مع األهداف المالية للمنظمة. 

أهدافها  خاللها  من  أالقتصادية  الوحدة  تنفذ  مستقبلية  خطة  هي  الموازنة  أن  القول  يمكن  سبق  مما 
اتيجية المتوقع تنفيذها من خالل االستخدام األمثل للموارد االقتصادية المتاحة للوحدة والعائد المتوقع من  السي 

ي الوحدة أالقتصادية والرقابة  ت
ز المستويات أإلدارية كافة فز لك الموارد، وتحقيق التناسق واالنسجام والتكامل بي 

 خالل مدة زمنية محددة. 
  : ي

 أما أهمية الموازنة فيمكن إيضاحها باالئ 
جمة أهداف الوحدة االقتصادية إىل فقرات مالية.  تعد  -1  الموازنة تقنية لي 
2-  

 
  وتحدد المسؤولية للظروف المطلوبة لتصحيح األحداث. توفر الموازنة تنبيها

ز األقسام ضمن الوحدة االقتصادية.  -3  تنسيق األنشطة بي 
ي تحد من فاعلية نظام الموازنات 

 المعوقات التر
، هناك بعض المشاكل أو نقاط الضعف المحتملة  

 
ي تم إيضاحها أنفا

ة للموازنات والت  عىل الرغم من المزايا الكثي 
 : ي
ي الموازنات يتلخص أهمها فز

 فز
والتكيف لظروف  -1 المرونة  إىل  الحاجة  تالءم  ال  التنظيم وهي طريقة  ي 

فز الموازنات طريقة هرمية  تعكس 
ة.   الوحدة االقتصادية المتغي 

ها عىل الرقابة بمعتز مساءلة  تركز   -2 ز الموازنات عىل الرقابة )مثل تحقيق الموازنة المنشودة( بدال" من تركي 
اتيجية.   الوحدة االقتصادية عىل تحقيق أهدافها السي 

اتيجية -3  للسياسة وليس للسي 
 
ي    –تؤدي إىل أن يتم تقرير تخصيصات الموارد وفقا

أي أن السلطة السياسية فز
ي تحدد الموازنة الوحدة االقتصادية  

اتيجية الت  ي تحدد تخصيصات  الموارد بدال" من الحاجات السي 
هي الت 

 التقليدية. 
ي لإلدارة إذ إنها   اتيخ  ي ظل المدخل السي 

ي الخطط أصبحت غي  كفوءة وغي  فاعلة فز
إن األساليب التقليدية فز

اتيجيات  التنافسية.   ال توفر المعلومات المفيدة لغرض تقويم كفاية وفاعلية تنفيذ السي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

 

  اإلدارة عىل اساس األنشطة

ي 
ز أهمية تقنية اإلدارة عىل أساس األنشطة من خالل تحدثها بلغة تجمع من خاللها عوامل النجاح الرئيسة فز تي 

بيئة االعمال اليوم وقد عرفز بأنها ادارة االنشطة باستعمال معلومات التكاليف عىل اساس االنشطة بالشكل الذي 
ي يتسلمها الزبون والزيادة الربحيه. يؤدي إىل 

ز القيمة الت   تحسي 

القيمة   المسلمة للزبون ومن ثم زيادة االرباحنتيجة توفي  هذه  القيمة  ز  كما عرفت بأنها اإلدارة االنشطة لتحسي 
ز االنشطة المضيقة وغي  المضيفة للقيمة ز بي   . وتستند الفكرة األساس لتقنية اإلدارة عىل اساس األنشطة عىل تميي 

 هناك ثالث معايتر لتحديد ذلك

وري فهو نشاط ال يضيف قيمة  -1 وري؟ اذا كان النشاط مكررا او غي  ضز  هل النشاط ضز
ي بعض االحيان، فالنشاط الذي يضيف قيمة كما هو    -2

هل النشاط يضيف قيمة أحيانا، وال يضيف قيمة فز
ز العمليات االنتاجية ي نشاط مناولة االنتاج تحت التشغيل بي 

، ولكن ال يضيف قيمة لغرض مناولة الحال فز
 المواد االولية داخل المخزن. 

هل النشاط ينجز بكفاية؟ يتم التحقق من هذه المعيار من خالل مقارنة األداء الفعىلي للنشاط مع األداء   -3
ي )مقارنة مرجعية(، فإذا كان األداء الفعىلي ال ينجز بمستوى كفاءة األدا  ء  المعياري الداخىلي أو األداء الخارج 

ي عندئد يعد نشاطا ال يضيف قيمة.   المعياري الداخىلي او الخارج 

ي ال تضيف قيمة، هناك مجموعة من األساليب يمكن استعمالها لتخفيض التكاليف 
وعند تحدد األنشطة الت 

ي الل تضيف قيمة. 
 الناتجة عن األنشطة الت 

 حذف النشاط •

 تخفيض النشاط •

ي العديد من مشاركة األنشطة: عن طريق تجميع   •
الوظائف أكفأ، عىل سبيل المثال إستعمال أجزاء عامة فز

 المنتجات 
 إختيار األنشطة ذات الكلف الواطئة -4
أكير  -5 لتكون  النشاط  تؤدي داخل  ي 

الت  الوظائف  ترتيب  إعادة  يتم بموجب هذا األسلوب   : النشاط  ترتيب 
 كفاءة. 

 مفهوم تقنية اإلدارة عىل اساس األنشطة 

: هناك عدة تعاريف له  ذه التقنية وكما يىلي

ي المرحلة االوىل تخصيص عناض التكاليف عىل 
ز اذ يتم فز فقد عرفت بأنها تقنية لتخصيص التكاليف عىل مرحلتي 

ي المرحلة الثانية تخصيص تلك التكاليف عىل المنتجات  
ي فز
ي تتمثل بمراكز األنشطة ثم يأئ 

مجمعات الكلف والت 
 إلنجازها. بموجب األنشطة الالزمة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

 

 تم تعرف بأنها تقية لتخصيص التكاليف عىل مرحلتير  

ي المرحلة  
ي فز
ي تتمثل بمراكز االنشطة ثم يأئ 

المرحلة األوىل تخصيص عناض التكاليف عىل مجمعات الكلف والت 
 الثانية تخصيص تلك التكاليف عىل المنتجات بموجب االنشطة النجازها

ز :  او تعرف بأنها تقنية لتخصيص التكاليف  عىل مرحلتي 

ة لكل نشاط باإلعتماد عىل الموارد   ي المرحل االوىل يتم تحديد األنشطة المهمة او تخصيص التكاليف غي  المبارسر
فز

ي المرحلة الثانية  
ة عىل مجمعات كلف األنشطة و فز كة، اذ يتم توزي    ع التكاليف غي  المبارسر المستعملة من قبل الرسر

  المنتجات عىل وفق عدد االنشطة الالزمة النجازها يتم فيها تخصيص كلف هذه االنشطة عىل

كما تعرف بأنها عبارة عن تقنية لجمع المعلومات الخاصة باألداء الماىلي و التشغيىلي الذي يتعقب انشطة المنشآة 
 المهة وصلتها بتكاليف المنتوج. 

اليف تلك األنشطة و وقد عرفت أيضا بأنها تقنية تركز عىل االنشطة كهدف كلفوي أساس ومن ثم تخصيص تك
 عىل منتجات و خدمات و الزبائن. 

ز حيث تحدد تكلفة كل نشاط عىل حدة   - ز أساسيتي  التكاليف عىل عىل أساس االنشطة تحدد وفق خطوتي 
ي اوجدت الطلب عىل موارد 

ي الخطوة األوىل وثم تخصص تكاليف االنشطة عىل المنتجات والخدمات الت 
فز

ي المرحلة الثانية.  هذه االنشطة عىل أساس احتياجاتها 
 من هذه االنشطة فز

 :  مما تقدم ممكن النظر اىل تقنية اإلدارة عىل اساس األنشطة بشكل أوىلي و بأنها تتكون من جزئير  متالزمير 

ي تقوم عليها هذه   -
ي تستهلك الموارد وحجر كلف هذه االنشطة بشكل دقيق وتحديد الكلف الت 

فرز األنشطة الت 
 لتحديد مقدار استهالك المنتجات من هذه االنشطة. االنشطة تمهيدا 

ي للكلف و مصادر إستهالكها    -
الحصول عىل معلومات من انتاج االجراءات اعاله حيث يمكن معرفة التحرك الحقيق 

ها عىل سياسيات االدارة المختلفة.   ومدى تأثي 

 الموازنة عىل أساس األنشطة
وازنة عىل أساس األنشطة وهي بدورها تستند اىل التكاليف اإلدارة من الطرائق الحديثة ألعداد الموازنة هي الم

ز كمية الوحدات المنتجة والنشاط  عىل اساس األنشطة اذ أن الموازنة عىل أساس األنشطة تستخدم العالقة بي 
الالزم إلنتاج هذه الوحدات لوضع تقديرات مفصلة لمتطلبات أو مستلزمات النشاط الخاصة بالخطة اإلنتاجية 

حة. ا  لمقي 
ات، حيث  ز وإن الموازنة عىل أساس األنشطة تعكس األنشطة والعمليات وليس الموارد مثل الرواتب والتجهي 
وان  العمل،  االقتصادية وعبء  الوحدات  المتوقعة وعمليات  األنشطة  يتوجب اشتقاقها من  الالزمة  الموارد  إن 

ي 
أن تستند الموازنة اىل أعباء العمل المستقبلية   عبء العمل هو بكل بساطة عدد الوحدات للنشاط الالزم، وينبغز

ي ما يىلي   : لتلت 
 متطلبات الزبائن.  -1
اتيجيات للوحدة االقتصادية ولألقسام.  -2  األهداف والسي 
ي عمليات الوحدات االقتصادية.  -3

ات فز  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                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام 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 الكفاءة والفاعلية.  -4
 التحسينات فز

 
 مرونة الجودة وأهداف دورة اإلنتاج.  -5
ي  -6

 مستويات الخدمة. التغي  فز
ي تعكس  

ي تمارسها الوحدة االقتصادية والت 
وتعرف الموازنة عىل أساس األنشطة بأنها تعبي  كىمي عن األنشطة الت 

الخطة  لتغيي   أو  اتيجية 
السي  األهداف  لتحقيق  األخرى  المالية  والمتطلبات  الموجهات(  )كمية  باألعمال  التنبؤ 

ز األداء.   لتحسي 
ي سوف يتم إنتاجها  ت عىل أساس األنشطة  ومن خالل أسلوب الموازنا

يتم تحديد المنتجات أو الخدمات الت 
ا" تحديد الموارد   ي تم تحديدها، وأخي 

ورية للمنتجات أو الخدمات الت  أو تقديمها ومن ثم تحديد األنشطة الضز
ورية لتأدية األنشطة المحددة.   الضز

 أهمية الموازنة عىل أساس األنشطة 
ز هما : إن للموازنات عىل  ز رئيسيتي   أساس األنشطة اهميتي 

ية( لتقديم الدعم  -1 ي الموارد البرسر
ي تتطلب فيها خطط إنتاج جديدة )سعة مادية وسعة فز

إنها تحدد الحاالت الت 
ي الوحدات االقتصادية. 

 والنشاطات الخدمية فز
 تمثل طريقة أكير دقة للتخطيط للتكاليف المستقبلية.  -2

س أالنشطة لها فوائد أخرى إذا ما تم استخدامها بالشكل الصحيح وتلك ويمكن القول إن الموازنة عىل أسا
          :  الفوائد هي

 معرفة القدرات والطاقات المتاحة للوحدة االقتصادية.  -1
ي تسغ إليها الوحدة االقتصادية.  -2

 تحقيق األهداف المرسومة الت 
ي إعداد  -3

ي    شعور جميع األفراد ضمن الوحدة االقتصادية بأن لهم مساهمة فز
الموازنة ومن ثم المساهمة فز

 تحقيق األهداف المرسومة. 
ي الوحدة االقتصادية.  -4

 تحديد مواطن القوة والضعف فز

أو  الكلفة  قيادة  اتيجية  سي  تحديد  خالل  من  تكون  التنافسية كأن  ة   ز المي  لتحقيق  جديدة  وطرق  وسائل  إيجاد 
ي تقديم المنتجات أو الخدما

ة أساسية فز ز اتيجية التمايز كركي 
 ت. سي 

 خطوات إعداد الموازنة عىل أساس األنشطة  
 أوال : مرحلة التحضي  ألعداد الموازنة عىل أساس األنشطة 

 قبل أن يتم إعداد الموازنة عىل أساس األنشطة يجب عىل الوحدة االقتصادية أن تتخذ الخطوات اآلتية:     

اتيجية  – 1  تطوير السي 
 التنبؤ باألعمال المطلوبة – 2
 مستوى األنشطة المرغوبة   تثبيت – 3
 تحديد األنشطة للوحدة االقتصادية  –4

 مرحلة إعداد الموازنة عىل أساس األنشطة 
تعد الموازنة عىل أساس األنشطة مرحلة متطورة من إعداد الموازنات التقليدية اذ يتضمن إعداد الموازنة عىل 

 أساس األنشطة إتباع الخطوات اآلتية:  
 تقدير حجم اإلنتاج والمبيعات للمدة القادمة   – 1
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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 
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 التكامل بير  اإلدارة عىل اساس األنشطة وإعداد الموازنة عىل أساس األنشطة 
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 وارتباطا

ً
مما سبق نجد أن هناك تكامال
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المنتجات أو الخدمات المقدمة للزبائن والت 
ز   ي يوضح االختالف بي 

ورية لهذه األنشطة والشكل االئ  ة عىل أساس الموازنو    التكاليف عىل أساس األنشطةالضز
 النشاط. 
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ي للموازنات عىل اساس االنشطة  اتيخ   االثر اإلستر
اتيجيات التنافسية    اإلستر

ة   ز ي من خاللها تتمكن الوحدة االقتصادية تحقيق المي 
اتيجيات الت  التنافسية اذ يمكن اعتمادها وتمثل اإلسي 

ي تمثل مجموعة من 
اتيجيات الت  من قبل أي وحدة اقتصادية، إذ تنتهج الوحدات االقتصادية مجموعة من السي 

ة التنافسية.  ز ي تأخذها عىل عاتقها لغرض تزويد الزبون بالقيمة ودعم المي 
امات واإلعمال الت  ز  االلي 

ي يم 
اتيجيات الت  كن تطبيقها عند مستوى األعمال ومن قبل جميع الوحدات وعىل هناك ثالثة أنواع من السي 

اتيجيات هي   : اختالف أنواعها )صناعية، تجارية، خدمية( وهذه السي 
اتيجية قيادة الكلفة   – 1  : Cost Leadership Strategyإستر

وتس  إلنتاج  المعدة  واألنشطة  األعمال  من  بمجموعة  تتمثل  اتيجية  االسي  هذه  إن  الباحثون  السلع  ويرى  ليم 
ز وعند مستوى النوعية الذي يعد مقبوال من الزبائن.   والخدمات بالكلفة األقل قياسا" بالمنافسي 

ز عند بيع   اتيجية تكون الوحدة االقتصادية قادرة عىل تحقيق هامش رب  ح اكي  من المنافسي  وبموجب هذه السي 
األم ز  المنافسي  بأقل من  أسعارها  أو تخفيض  السوق  بأسعار  الرب  ح  المنتجات  يؤدي اىل تخفيض هامش  الذي  ر 

ي الوحدة االقتصادية. 
 وتوسع حصتها السوقية وتوليد أرباح يمكن أعادة استثمارها فز

اتيجية التمايز    -2  : Differentiation Strategyاستر
ي تؤديها الوحدة االقتصادية لغرض إيجاد منتجا 

اتيجية بمجموعة من األعمال واألنشطة الت  ت وتتمثل هذه السي 
ي حقل الصناعة. 

ة بخصائص استثنائية لتصبح رائدة فز ز  متمي 

اض  االفي  فأن  نوعه وعليه  من   
 
فريدا أو   

 
 مختلفا

 
الزبون شيئا منح  ي 

فز اتيجية  السي  لهذه  األساسي  الهدف  ويتمثل 
ز بطريقة معينة وهذ  لدفع أسعار اعىل لمنتج متمي 

 
اتيجية يقوم عىل كون المستهلك مستعدا ا األساسي لهذه السي 

ة تنافسية.  ز  ما سيمكن الوحدة االقتصادية من خلق قيمة فائقة ومي 

كتر    -3
اتيجية التر  : Focus Strategyإستر

 الموارد

 األنشطة األنشطة

 الموارد

التنبؤ بالمنتجات 

والخدمات التي سيتم 

 للزبائنتقديمها 

كلفة المنتجات 

والخدمات المقدمة 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

 

ز عىل جزء  كي 
ي قطاع الصناعة وذلك من خالل الي 

اتيجية عىل فكرة تحديد مجال تنافسي محدد فز تقوم هذه السي 
ين محددين أو   ي السوق وقد يكون هذا الجزء مشي 

ز فز ، اذ  معي 
 
 من خط المنتجات، سوقا" جغرافيا" أو إقليميا

 
جزءا

ي تخصص الوحدة االقتصادية بمنهج أو بأسلوب ال تتمكن الوحدات االقتصادية 
اتيجية فز يكمن جوهر هذه السي 

ي الكلف من تحقيقها وبذلك فأن من الممكن للوحدة االقتصادية تحقيق قيمة وربحية عالية. 
 المتمايزة أو القائدة فز

اتيجيات المنتهجة ونظم وأل ز السي  ي تتطلب إيجاد التوافق والتنسيق بي 
ات ظروف بيئة األعمال الت  ثر متغي 

السليمة  والعملية  العلمية  األسس  من  مجموعة  عىل  تقوم  منهجية  إتباع  خالل  من  الموازنات  إعداد  وأساليب 
ي تتضمن: 

 والمالئمة الت 
اتيجية للوحدات االقتصادية  -1  تحديد األهداف السي 
ي فيجب  -2 اتيخ  ي لعوامل البيئة: ولغرض قيام الوحدة االقتصادية بأجراء التحليل السي  اتيخ  إجراء التحليل السي 

ي الذي تتبناه الوحدة االقتصادية   اتيخ  ي دعم الخيار السي 
ي تؤدي دورا" مهما فز

إن تستند إىل نظم التكاليف الت 
ي : 
 وكما يأئ 

اتيجية قيادة الكلفة   -أ   إستر
و اإلدارة عىل اساس األنشطة  تعد عملية خفض الكلفة بالنسبة ألسلوب التكاليف عىل اساس االنشطة  

ي  
ي تتم من خالل إدارة األنشطة والرقابة عليها عىل اعتبار إن األنشطة هي الت 

ي غاية األهمية، والت 
مسألة فز

ز  النظامي  لهذين   
 
ووفقا االقتصادية  الوحدة  إن  عن   

ً
فضال الموارد،  األنشطة   تستهلك  من  سلسلة  هي 

ز القيمة المقدمة إىل الزبون تمهيدا" لكسب رضاه  المصممة لتوفي  المعلومات إىل المدراء من اجل تحسي 
 وتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية. 

إن أسلوب التكاليف عىل اساس االنشطة يحقق أهداف خفض الكلفة عن طريق تحليل األنشطة وتصنيفها 
ي ال تضيف قيمة للزبون  إىل أنشطة تضيف قيمة و 

أنشطة ال تضيف قيمة، ومن خالل حذف األنشطة الت 
ي تكاليف الوحدة االقتصادية 

 يمكن توفي  فرصة إلجراء تخفيض ذي قيمة فز
ي يقدمها أسلوب التكاليف 

أما فيما يتعلق بأسلوب اإلدارة عىل اساس األنشطة فهو يوظف المعلومات الت 
ي من عىل اساس االنشطة عن األنشطة إلدا

ي تعائز
ي تحديد األنشطة الت 

رتها، وبالتاىلي يعطي فرصة لإلدارة فز
ورية من اجل حذفها لتخفيض كلفها.   االختناقات وغي  الضز

اتيجية التمايز   -ب  إستر
اتيجية التمايز من خالل أسلوب التكاليف عىل اساس االنشطة واإلدارة عىل اساس األنشطة  يمكن تحقيق سي 

ز جودة   أنشطة تضيف قيمة وأخرى ال تضيف قيمة عن طريق تحسي  المنتج. فتحليل األنشطة وتصنيفها: إىل 
ي تضيف قيمة للزبون والعمل عىل إعادة توزي    ع الموارد عليها وإدارتها  

يمكن إن توجه انتباه اإلدارة إىل األنشطة الت 
ي طلبات وتوقعات الزبون من اجل كسب رض ي بكفاءة بما يضمن تقديم المنتج أو خدمة تلت 

اه الذي يعد الغاية الت 
 تعمل عليها الوحدة االقتصادية. 

ز   -ت  كي 
اتيجية الي   إسي 

ة الكلفة األقل من خالل نظم  ز ز فهي أما أن تسغ لتحقيق مي  كي 
اتيجية الي  عند إتباع الوحدة االقتصادية لسي 

الع الجودة  ة  ز مي  لتحقيق  تسغ  أن  أو  الكلفة.  قيادة  اتيجية  سي  ي 
فز ذكره  تم  وكما  هذه  التكاليف  طريق  عن  الية 

ز بنظم التكاليف أيضا" من اجل تحقيق ذلك.   اتيجية، وهي بذلك يمكن إن تستعي   السي 
اتيجية المالئمة-1  . انتهاج السي 
 :أساس األنشطة المضيفة للقيمة وذلك من خالل إعداد وتنفيذ الموازنات عىل -2

الموازنة -أ  ي 
فز المطلوبة  األموال  ير  التشغ تي  األهداف  إىل  االقتصادية استنادا  للوحدات  اتيجية  والسي  يلية 

ورية ذات قيمة  والمفصلة عىل أساس  .ما تم تحديده من أنشطة ضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

 

  .نشاط تحديد وتوصيف وحدات األداء لكل -ب
ي تتمثل بالعوامل   تحليل ودراسة التكاليف المطلوبة لكل نشاط واعتمادا عىل موجهات الكلفة -ب 

الخاصة بها الت 
ي زيادة أو تخفي 

 .ض الكلفالمؤثرة فز
 .المستهدف مصادر التمويل المطلوبة النجاز كل نشاط بناء عىل تحليالت السوق والزبون تحديد -ت 
 تحديد مراكز المسؤولية المكلفة بتنفيذ هذه األنشطة والمستلزمة األخرى المطلوبة.  -ث 
 الموضوعة. التنفيذ للموازنات  تحديد وسائل الرقابة المطلوبة للتحقق من كفاية وفاعلية -ح

 الخاتمة 

، من خالل التدابي  المالية أو غي  المالية، وبالتاىلي 
ز يجب أن تؤثر الموازنة عىل أساس النشاط عىل سلوك الموظفي 

تتجاوز الحدود الوظيفية الناشئة عن تقسيم الكيان عىل أسس وظيفية، وجذب االنتباه إىل مجاالت القيمة الناتجة 
 النظر عن الوظائف. عن تماسك العمليات، بغض 

التكلفة   تحليل  حساب  طريقة  ي 
فز النشاط  أساس  عىل  الموازنة  لتطبيق  ا  وضوح  األكير  المزايا  إحدى  تنعكس 

ي حالة كل عملية ، يمكن مالحظة التحديد الدقيق للتكاليف المخططة حت  مستوى كل نشاط، مما  
والتكاليف. فز

م لتلبية مطالبهم عىل المستوى الداخىلي داخل الكيان، يساعد عىل تحديد متطلبات العمالء وحجم العمل الالز 
ة اإلدارة من خالل مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المخططة.  ي نهاية في 

ا لتحديد الفروق فز
 
 ولكن أيض

ي 
ورية والمتاحة، وكذلك تحديد مستوى االستخدام، عىل المستوى الوظيقز ز الموارد الضز يجب أن تتم المقارنة بي 

، يمكن )اإلدارا ت( وعىل مستوى العملية ، وبالتاىلي تقديم منظور واضح لإلدارة حول المجاالت الناقصة. وبالتاىلي
ز  تحديد الموارد الالزمة لكل نشاط ويمكن استخدام الفائض أو إعادة توجيهه نحو األنشطة المعيبة. قد يتم تعيي 

رة أنشطته والذي يمكن أن يشكل الضامن ما يسىم "مدير العمليات" لكل عملية والذي يمكنه ضمان نجاح إدا
 لإلدارة الفعالة. 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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