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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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 [محاسبه] 

كه البلقاء]   [مجلس الخدمات المشتر

 

 : الملخص

جم   تي  أن  أهمها  العديد من األهداف  إىل  أساسي  العامة بشكل  المحاسبة  أو  العمومية  المحاسبة  حركات تهدف 
ثم تسجيل هذه  القارئ فهمها ومعرفتها، ومن  أرقام بشكل يسهل عىل  إىل  الواحدة  المالية  السنة  كة خالل  الرسر
 بالمصاريف والنفقات واإليرادات وما إىل ذلك، وال يمكن أن يتحقق ذلك إال 

ً
 متعلقة

ً
ي تكون عادة

الحركات والت 
ي وضعت من ِقبل هيئات أو جهات عامة دولية تختص باالرتكاز عىل العديد من المبادئ والمعايي  المحاسبي

ة الت 
ام بهذه المبادئ والمعايي  المحاسبية بيانات مالية مهمة  ز

كة مع االلي  بالمحاسبة، وينتج عن تسجيل حركات الرسر
 ألصحاب العالقة 

ً
ي تكون متاحة

ها، والت  ي حقوق الملكية وغي 
 للعديد من األطراف كبيان الدخل وبيان التغي  فز

ً
 جدا

ماهية  بمناقشة  وسنقوم  ها،  وغي  يبية  الضز والجهات  ز  والباحثي  واإلدارة  ز  والدائني  كة كالمستثمرين  الرسر هذه  ي 
فز

ي هذا البحث 
 . المحاسبة العامة فز

 

Abstract : 

Public accounting or public accounting mainly aims at many goals, the most important of which is to 

translate the company's movements during one fiscal year into numbers in a way that is easy for the 

reader to understand and know, and then record these movements, which are usually related to 

expenditures, expenditures, revenues, etc., and it cannot be achieved This is except by relying on many 

accounting principles and standards that have been developed by international public bodies or bodies 

specialized in accounting, and the recording of the company’s movements while adhering to these 

accounting principles and standards results in very important financial statements for many parties, such 

as the income statement and the statement of change in equity and others, which are Available to 

stakeholders in this company such as investors, creditors, management, researchers, tax authorities, and 

others, and we will discuss what public accounting is in this research . 
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 : المـقدمــة

ي العض الحديث نظرا لما توفره من معلومات وبيانات 
انيات العامة من أهم الوثائق فز ز فكما هو معلوم ،تعتير المي 

المال   استخدام  والنمو  حول كيفية  التوظيف  أهداف  تحقيق  أجل  من  الحكومية  السياسات  إطار  ي 
فز العام 

.إال أن كفاءة وفاعلية إدارة المال العام مرهونة بمدى  االقتصادي و بالتاىلي تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماغي
ي المفاهيم والمهارات المتعلقة بإدارته ،و المحافظة علي 

ز يتحكمون فز ز حكومي  ز مستوى توافر موظفي  ه وتحسي 
 أدائه. 

ي علم المحاسبة العمومية )أو الحكومية( لتوضيح بعض 
ي هذا الكتاب األكاديىمي المتخصص فز

ي هذا السياق يأئ 
و فز

القضايا ذات الصلة الوثيقة بموضوع إدارة المال العام.حيث يرمي باألساس إىل تعريف القارئ بالمفاهيم األساسية  
انيات العمومية من حيث : كيفيات إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها للمحاسبة العمومية وخاصة ما   ز تعلق بالمي 

 ع ن ف روع عل م المحاس بة األخ رى مث ل : 
ً
 تعد المحاسبة العمومية)أو الحكومية ( علما أكير تمي زا

،الس  عنه ا  ه ا  ز  يمي  خ اص  ط ابع  م ن  له ا  لم ا  التك اليف...وه ذا  محاسبة  المالية،  تطبيقها المحاسبة  مج ال  يما 
ي هذا البحث. 

ي ترتكز عليها ، وهو ماسنحاول التعرف عليه فز
 والمفاهيم والمبادئ الت 

 ما هي المحاسبة العمومية؟ •

ي يتم استخدامها  
ها ترتكز عىل العديد من المعايي  والمبادئ والمفاهيم المحاسبية الت 

َّ
تعرف المحاسبة العمومية: بأن
و  المالية  البيانات  تسجيل  ي 

نظام  فز يعّرف  من  وهنالك  اإلدارة،  ي 
فز استخدامها  ليتم  وتحليلها  وتبويبها  إعدادها 

المحاسبة العامة بأنه عملية تتبع المخزون عىل أساس دوري، وبشكل عام يمكننا القول بأن المحاسبة العمومية  
ي جرت عليها وتحويلها 

كة بشكل دوري وتسجيل هذه الحركات الت  لبيانات مالية   تهتم بتتبع المخزون لدى الرسر
  وتسليمها لإلدارة. 

ي تحك م 
ال ت  المب ادئ  م ن  تق وم عل ى مجموع ة  المحاس بة  بأنها  فرع من فروع  العمومية  المحاسبة  تعريف  يمكن 

عملي ات التس جيل والتبوي ب لإلي رادات والنفق ات المتعلق ة بنش اط الوح دات الحكومي ة والرقابة عليها والمساعدة  
ي اتخاذ ال

 قرار. فز

( هي األساس  ي أن مخرجاتها )الوث  ائق المالي  ة الحكومي  ة كالحس  اب الختامي
وتكم  ن أهمي  ة وج  و د ه  ذه المحاس  بة فز

ي اتخاذ القرار ات الرشيدة، وذلك عن طريق توفي  البيانات التحليلية الالزمة  
الذي يساعد صناع القرار )الحكومة( فز

ي علي ه متخ ذو ال
ي يب تز

ي م ا يتعل ق بالجوانب االقتصادية واالجتماعية للدولة. ēق رار ق راراالت 
 م فز

وإذا رجعن ا إىل الت اري    خ ف ان المحاس بة العمومي ة ممارس ة قديم ة ق دم الحض ارات اإلنس انية. ب دأت تتط ور تقني ا من ذ 
تط  وق د  وإداري.  اقتص ادي،  سياس ي،  تنظيم ي،  الدول ة كإط ار  جه از  أن ظه ور  إىل  التط  ور  م  ع  أس  رع  ة  ب  وتي   ورت 

ي تمارس فيها. 
 أصبحت علما قائما بذاته له قواعده الثابتة، وقواع د أخ رى محلي ة تعك س خصوص يات ال دول الت 

ي تحكم  تعريف المحاسبة العامة بشكل عام ، يمكن
أنها مجموعة القواعد القانونية وأنظمة المحاسبة الت  عىل 

العمليات وتتبع   بهذه  بالتضي    ح  ز  المختصي  الوكالء  القانونية  القواعد  تحدد  العامة.  للهيئات  المالية  العمليات 
 .وتنفيذها وضمان مراقبتها. كما أنها تشي  إىل اإلجراءات الواجب اتباعها
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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    

 

ن عمليات تم تصميم اآلليات األساسية للمحاسبة العامة ، خالل القرن التاسع عرسر ، بطريقة توزع المسؤولية ع
ز من الوكالء: المسؤولون والمحاسبون المرخصون. يسيطر المسؤولون والمحاسبون  ز فئتي  اإليرادات والنفقات بي 

اف الوكالء اآلخرين أو الهيئات الرقابية.   المرخصون عىل بعضهم البعض ، ويخضعون ، عالوة عىل ذلك ، إلرسر

 :المبادئ الرئيسية للمحاسبة العامة هي 

ي تتوافق مع السنة التقويمية مع التعديالت. مبدأ  •
 السنوية: السنة المحاسبية الت 

ي حاالت عدم التقيد.  •
 مبدأ الشمولية: ال تتأثر النفقات واإليرادات إال فز

: الموظف المفوض هو الشخص العام المسؤول عن اإلدارة الذي   • ز  مسؤوىلي التفويض والمحاسبي 
ز الفصل بي 

بينما   المالية  العمليات  عملية يحدد  النظام،  مراقبة  بعد  ينفذ،  الذي  العام  الصندوق  ز  أمي  هو  المحاسب 
 المحاسبة. 

ات المحاسبة العمومية؟  •  ما هي مت  

ي 
ات للمحاسبة العمومية سيتم توضيح أهمها عىل النحو اآلتر  :هنالك العديد من المت  

 . مرونة دفتر األستاذ المتعدد 1 

البيانات غي    إدخال  بتجنب  المالية وذلك  البيانات  ي تسجيل 
فز  
ً
 وسهولة

ً
ة  كبي 

ً
العمومية مرونة المحاسبة  تقدم 

ورية  .الضز
  . وظائف متعددة الجنسيات2

كة األم وتعد أجنبية وال سيما إن كانت تعتمد عملة  ي تعمل بمناطق أخرى بعيدة عن الرسر
كات الت  وهي مهمة للرسر
 المحاسبة العامة تمثل المعيار أو األساس الذي يتم عليه  البلد نفسه وتكون م

َّ
ختلفة عن العملة األم، وبالتاىلي فإن

 .توحيد العملة

  اإلبالغ. 3

ح مفصل لعمل   تقارير مالية دورية تحتوي عىل رسر المالية من خالل  ناتج السنة  يتم اإلبالغ عن  أن  ي ذلك 
ويعتز

ة معينة ويتم طرحها  كة خالل في   .للجمهور ليقوم باالطالع عليهاالرسر

 . توحيد رصيد الحساب 4

بناًء عىل معلومات  القرار من الوصول إىل أرصدة الحسابات  العمومية تمكن صاحب  المحاسبة  أن  ي ذلك 
ويعتز

المالية السنة  خالل  وقت  أي  ي 
فز المطبوعة  المالية  التقارير  خالل  من  أم  نت  اإلني  عير  أكانت  سواًء   .موحدة 

 
نة 5  . المت  

انيات   ز ي تمكنك من وضع المي 
ي ذلك أن المحاسبة العمومية توفر األدوات والوسائل المرنة والبسيطة الت 

ويعتز
كة ككل ة األجل أم كانت تتعلق بالمنتج أو بالرسر  .بأنواعها سواًء أكانت طويلة األجل أم قصي 
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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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ُ
فّية". وت
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ِ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 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 

   . إعادة التنظيم6

ي ذلك أن المحاسبة العمومية تساعدك عىل  
إعادة تنظيم عملك من خالل تغيي  الهيكل التنظيىمي المتعلق ويعتز

 
ً
ي متطلبات السوق مثل

كة الخاصة بك، وذلك بسبب التغي  المستمر فز  .بالرسر

 . أهداف المحاسبة العمومية: 2

 : ي مايىلي
 
ي ظهرت ألجلها المحاسبة العمومية ف

 يمكن تلخيص األهداف التر

 :تسجيل تفاصيل العمليات المالية العمومية )إيرادات ونفقات( للوحدات الحكومية  أداة للتسجيل-

ي  وسيلة لإلثبات  -
رة للعمليات المالية العمومية أو حفظ مذكرات العمليات المالية الت  :حفظ المستندات المير

 تؤديها الوحدات الحكومية 

ي اتخاذ القرارات ووضعإعداد التقارير الدورية -
ة المقبلة.  : للمساعدة فز  الخطط و السياسات للفي 

ورة العملي  ات المالي  ة العمومي  ة للتعليم  ات الصادرة بشأنها.  وســيلة رقابــة -  :التأك  د م  ن م  دى مطابق  ة س  ي 

 تعريف وخصائص الوحدات الحكومية   •

ال تهدف إىل تحقيق الربــح بل إىل الوحدات الحكومية هي جهاز إداري يمارس فيه جزء من أنشطة الدولة،  
 تقديم خدمة للمجتمع بمقابل رمزي أو بدون مقابل مثل: 

بية والتعليم  -1  .وزارة الصحة – وزارة التر

إىل:أ   -2 الحكومية  الوحدات  وزارة    -تنقسم  إيرادية:  إيرادية: -الطاقة وحدات حكومية  وحدات حكومية غت  
 .  وزارة التعليم العاىلي

ي الدولة ال تعمل عىل خلق إيرادات, فهناك   -3
ز إيرادات الدولة ومضوفاتها. فالمضوفات فز ال يوجد أي ارتباط بي 

ز ما تضفه الوحدة الحكومية وما تحصله حيث تقوم جميع الوزارات والمصالح الحكومية بإيد اع استقالل تام بي 
ي السعودي, وتحصل عىل نفقاتها من المؤسسة وفقا إلعتمادات مالية.  ي مؤسسة النقد العرئر

 جميع متحصالتها فز

 ال يوجد راس مال للوحدات الحكومية )وهو الفرق بي   األصول والخصوم(  -4

ي ضوء تقديرات مقدمة للنفقات العامة واإليرادا  -5
ت العامة  تقوم الدولة بتحويل نشاطها عىل أساس سنوي فز

 شهر.  12خالل
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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 
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ُ
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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    

 

 طبيعة وخصائص النشاط الحكومي  •

 مفهوم النشاط الحكومي العمل الممارس داخل كل وحدة حكومية بإعتباره جزءا من النشاط الرئيسي للدولة . 

ي الوحدات االقتصادية الخاصة لعدة أبرزها ما يىلي :  
ي المنظمات الحكومية عن النشاط فز

 يختلف النشاط فز

الهدف من النشاط , فالهدف الرئيسي للنشاط الحكومي هو تقديم خدمات عامة ألفراد المجتمع بينما يهدف   -أ
ي القطاع الخاص إىل تحقيق األرباح. 

 النشاط فز

إن  -ب ي   اإلستمرارية، حيث 
فز للدولة حت   الوظيفة األساسية  باإلستمراري نظرا لطبيعة  ز  يتمي  الحكومي  النشاط 

 حاالت الحروب و الكوارث ال قدر هللا. 

ي ،وبالمقابل هنالك إمكانية تقييم األداء) األهداف المحققة(.  -ج  صعوبة القياس المحاستر

 الخدمات الحكومية و وسائل تمويلها  •

: تنقسم الخدمات الحكومية ووسائ  ل تمويلها إىل أربعة أنواع وهي

خدمات عامة ذات منافع غي  قابلة لالستبعاد مثل توفي  األمن العام والعدل والبنية التحتية، ويتم تمويلها من  -
ائب.   خالل الضز

اخيص ويتم تمويلها من خالل الرسوم.  - ات والي   خدمات إدارية تنظيمية مثل معامالت األحوال المدنية والتأشي 

الخدمات  - مثل  المنافسة  قاعدة  الخاص عىل  والقطاع  الحكومة  من  تقدمها كل  تنافسية  اقتصادية  خدمات 
 الطبية ويتم تمويلها من خالل الثمن. 

 خدمات اقتصادية غي  تنافسية مثل الكهرباء والمياه والضف الصخي ويتم تمويلها من خالل التعريفة.  -

 ية والمحاسبة المالية أوجه الشبه واالختالف بي   المحاسبة العموم •

من  مجموعة  ي 
فز المالية  المحاسبة  عن  تختلف  المحاسبة حيث  علم  فروع  من  فرعا  العمومية  المحاسبة  تعتير 

ي قضايا أخرى. 
ز تتشابه معها فز ي حي 

 القضايا فز

 أوجه االختالف:  -1

الماىلي .أما المحاسبة  الهدف :يهدف المحاسبة المالية إىل معرفة نتيجة نشاط المنشأة )نتيجة الدورة(ومركزها    -
انيات الوحدات الحكومية والرقابة عليها.  ز  العمومية فهدفها تنفيذ مي 

ين للسلع، أو الخدمات   - ي المحاسبة المالية فان إيرادات المؤسسات تتأئ  من مدفوعات المشي 
مصادر اإليرادات: فز

ي المحاسبة العمومية أغلب اإليرادات تتأئ  من اإلخض
ي تنتجها. أما فز

. الت  ي يتر
 اع الضز

لتحقيق    - تستخدم  باعتبارها  الثابتة  األصول  اهتالك  بحساب  المالية  المحاسبة  تقوم  االهتالكات:  حساب 
اإليرادات، أما المحاسبة العمومية التقوم بحساب االهتالكات باعتبار أن األصول تستخدم لتقديم خدمات ترجوها 

 الدولة. 
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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    

 

انيات: تقوم المحاسبة العمومي   - ز ة بتحديد النفقات المتوقعة أوال ثم تحديد اإليرادات لتمويلها، والعكس إعداد المي 
ي المحاسبة المالية. 

 تماما فز

ي   -
انية المؤسسة تتضمن بيانات فعلية عن األصول والخصوم، أما فز ز ي المحاسبة المالية فان مي 

انية: فز ز هيكل المي 
انيات العامة تتضمن بيانات تقديري ز  ة باإليرادات والنفقات. المحاسبة العمومية فان المي 

المالية أساس االستحقاق حيث   - العمليات  المالية عند تسجيل  المحاسبة  : تستخدم  ي المحاستر القياس  أسس 
ي اكتسبت فيها بعض النظر عن واقعة تحصيلها، وتسجيل المضوفات 

ة المحاسبية الت  ي الفي 
ف باإليرادات فز يعي 

ة  ي تحقيق إيرادات الفي 
 بغض النظر عن واقعة سدادها. عىل ضوء مساهمتها فز

 : ي وهي  أما المحاسبة العمومية فتستخدم ثالثة طرق ممكنة للقياس المحاست 

ية( ❖  األساس النقدي )الطريقة اإلنجلت  

تعتير واقعة تحصيل اإليرادات وواقعة سداد النفقات هي المعيار لتجميع وتسجيل وقياس النتائج بغض النظر عما  
ة الزمنية الحالية، ولكن ما يعاب عىل هذه إذا كانت هذه اإليرادات الم حصلة أو تلك النفقات المسددة تخص الفي 

ز السنوات المتتالية بسبب تداخل نشاطها.  ي مجال المقارنات بي 
 الطريقة هو عدم صالحيتها كأساس فز

ي  األساس المختلط:  ❖
 وهي األكير شيوعا حيث يستخدم أساس االستحقاق فز

ي إثبات اإليرادات.  إثبات النفقات واألساس النقدي
 
 ف

ي المحاسبة المالية يستخدم الجرد والتسويات الجردية لمعرفة حقيقة المركز  الجرد والتسويات الجردية  -
: فز

ي بل يهدف فقط للتحقق    محاستر
ي المحاسبة العمومية فليس للجرد معتز

ي لحظة معينة .أما فز
الماىلي للمنشأة فز

 من سالمة األصول. 

والحذر - الحيطة  والحذر :  مبدأ  الحيطة  بمبدأ  المالية  المحاسبة  تأخذ  المنشات  ي 
فز مال  رأس  لوجود  نظرا 

لمواجهة الخسائر المتوقعة مستقبال فتكون تبعا لذلك المؤونات واالحتياطيات. أما المحاسبة العمومية فنظرا 
ي الوحدات الحكومية, فليس لهذا المبدأ وجود. 

 لعدم وجود رأس مال فز
 العامة و محاسبة الموازنة ما الفرق بي   المحاسبة  ❖

ي نطاق كل منهما. االستخدامات األوىل
 
انية ف  :يكمن االختالف األكت  بي   المحاسبة العامة ومحاسبة المت  

 الذمم المدينة  •

 .الديون  •

 .  أصول •

 .سلبية •
انية ز ا من المي 

ً
ي تتطلب إذن

انية وإيراداتها ، أي العمليات الت  ز ي يتعلق فقط بنفقات المي 
 .والثائز
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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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