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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة )] ي السودان خالل الفتر
ن
ي ف ن عجز الموازنة والدين الخارج   [م(2016 -1990العالقة السببية بي 

 
 [إعداد: د. يوسف الحاج هارون يوسف]
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 المستخلص: 
ة ) ي السودان يالل الفي 

ز
ي ف  عجز الموازنة والدين الخارج 

ز م(  2016 -1990تناولت الدراسة العالتة السببية بي 
ي تحلي  العالتة السببية وتياس اخأ

ز
ي  وتمثلوتكمن أهمية الدراسة ف  عجز الموازنة والدين الخارج 

ز ت ثر الكىمي بي 
ضت الدراسة وجود عالتة  ي السودان  افي 

ز
ي ف  عجز الموازنة والدين الخارج 

ز ي ايتلار العالتة بي 
ز
مشكلة الدراسة ف

ي التحليىلي والمنهج 
ات الدراسة  استخدمت الدراسة المنهج الوصفز ز متغي  سببية وعالتة توازنية طويلة اخأج  بي 

ي واستخدمت أسلوب االتتصاد القياسي لتحلي  البيانات وايتلار الفرضيات باستخدام برنامج )اإلح
-Eصائ 
views ي إىل عجز الموازنة وتوجد عالتة (  توصلت الدراسة بأنم توجد عالتة سببية تتجم من الدين الخارج 

ات الدراسة  وتوصي الدراسة بان   متغي 
ز جم الديون الخارجية يجب أن تو طردية وعالتة توازنية طويلة اخأج  بي 

ي تخفيض عجز الموازنة. 
وعات اإلنتاجية حت  تساهم فز ي مجال المرسر

 فز
ي  العالتة السببية.  الكلمات المفتاحية:   عجز الموازنة  الدين الخارج 

 
]The Causality Relationship Between the Budget Deficit and the External Debt in Sudan During 

the Period (1990 - 2016)[ 

 
]Dr. Yousif ELhaj Haroun Yousif  [  

]Assistant Professor, Department of Economics - Faculty of Economics and Social Studies - University of El 

Geneina – Sudan[ 

 

 

Abstract: 
The study examined the causal relationship between the budget deficit and external debt in the Sudan 

during the period 1990 - 2016. The importance of the study is to analyze the causal relationship and 

measure the quantitative effect between the budget deficit and the external debt. The study problem 

was the test of the relation between the budget deficit and external debt in Sudan The existence of a 

causal relationship and a long-term equilibrium relationship between the variables of the study. The 

study used the descriptive analytical method and the statistical method. The econometric method was 

used to analyze the data and test hypotheses using the e-views program. From the external debt to the 

budget deficit and there is a positive relationship and long-term balance between the variables of the 

study, and recommends that the study external debt should be directed in the field of productive 

projects to contribute to reduce the budget deficit. 

Keywords: Budget deficit, External debt, Causal relationship. 
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 المقـدمة: 

 عىل مجريات اخأمور االتتصادية      
ً
ا ي تؤثر كثي 

ات االتتصادية الت  ي من المتغي  يعتي  عجز الموازنة والدين الخارج 
ي منها الدول النامية والمتقدمة عىل حد 

ي تعائز
ي احد المشاك  الت  واالستقرار االتتصادي  ويعتي  الدين الخارج 

ي تعيق ع
ي كثي  من االنحرافات الت 

ز
ي يخلفها الدين مسواء لتسبلم ف

ن ملية النمو االتتصادي  وذلك لألعلاء الت 
ي الموازنة 

ز
 ف
ً
 عجزا

ً
وعات اإلنتاجية  مسبلا تلة عىل عدم سداده وعدم توجيهم لتموي  المرسر فوائد وجزاءات المي 

 العامة. 

ي من تراكمات الديون الخارجية منذ منتصف السلعينات      
ه من الدول النامية يعائز ي والسودان كغي 

فاتت  الت 
 عىل اخأوضاع االتتصادية  

ً
ا ات الدولية الستدامة الدين مما اثر كثي  مستوى االستدامة وفق المعايي  والمؤرسر

ة من  ي السودان جاءت هذه الدراسة متضمنة الفي 
ز
ي ف  عجز الموازنة والدين الخارج 

ز ورة معرفة العالتة بي  ولضز
ي شهدت العديد من التطورات اال2016 -1990)

ي تستدغ تسليط الضوء عليها. ( والت 
 تتصادية والت 

 مشكـلة الدراسة: 

ز عجز الموازنة والدين       ات االتتصادية ولكن العالتة بي  ز المتغي  تناولت الكثي  من الدراسات العالتة بي 
ي السودان يوجد بها تصور محتاجة إىل مزيد من اللحث والدراسة لمعرفة اتجاه العالتة وحجم اخأثر 

ي فز  الخارج 
ز عجز الموازنة والدين  بينهما  لذا نلعت مشكلة الدراسة من يالل السؤال التاىلي  ه  توجد عالتة سببية بي 

ة ) ي السودان يالل الفي 
ي فز ز 2016 -1990الخارج  ة وطويلة اخأج  بي  (؟ وه  توجد عالتة توازنية تصي 

ات؟ وما هو حجم اخأثر الكىمي لهذه العالتة؟.   المتغي 

 فرضيات الدراسة: 

ة الدراسة. 1 ي السودان يالل في 
ي فز  عجز الموازنة والدين الخارج 

ز  . توجد عالتة سببية بي 

ة الدراسة. 2 ي السودان يالل في 
ي فز  عجز الموازنة والدين الخارج 

ز  . توجد عالتة ذات داللة إحصائية بي 

ي السو 3
ات الدراسة فز ز متغي  ة اخأج  بي  ة ال. توجد عالتة توازنية طويلة اخأج  وعالتة تصي   دراسة. دان يالل في 

 أهمية الدراسة: 

ات الدراسة وتياس اخأثر الكىمي بينهما بالتطبيق عىل        متغي 
ز ي تحلي  العالتة السببية بي 

تكمن أهمية الدراسة فز
ي 
ي أهمية الدراسة من سد النقص فز

ي ذي الفجوات الزمنية  كما تأئ 
نماذج السببية لجرانجر ونماذج االنحدار الذائ 

ي معرفة تطبيق  المكتلات
ز فز ز والمهتمي  ي  ومساعدة اللاحثي 

ي مجاالت العالتات السببية ونماذج االنحدار الذائ 
فز

ات الدراسة ورسم  النماذج الحديثة  كما تساعد هذه الدراسة متخذي القرار من المؤسسات بالتنبؤ بقيم متغي 
 . السياسات واتخاذ القرارات
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أهداف الدراسة: 

ة الدراسة. . دراسة التطورات 1 ي السودان يالل في 
ز
ي ف  االتتصادية لعجز الموازنة والدين الخارج 

ي السودان. 2
ز
ي ف  عجز الموازنة والدين الخارج 

ز  . تحلي  العالتة السببية بي 

ات الدراسة. 3 ز متغي   . تياس اخأثر الكىمي الذي تسبلم العالتة بي 

ة اخأ 4  ج . . ايتلار العالتة التوازنية طويلة اخأج  والعالتة تصي 

 منهجية الدراسة: 

ي  والمنهج       ي التحليىلي لعرض تطور ك  من عجز الموازنة والدين الخارج 
تعتمد الدراسة عىل المنهج الوصفز

ي السودان من 
ز
ي ف  عجز الموازنة والدين الخارج 

ز ي الذي يتضمن اخأسلوب القياسي لتقدير العالتة بي 
اإلحصائ 

اخأثر  م ايتلار جرانجر للسببية وتحديد حجميالل نموذج تياسي اليتلار طبيعة واتجاه العالتة بينهما باستخدا
ة   . م(2016 -1990)الكىمي  يالل الفي 

 مصادر جمع البيانات: 

ي المراجع والكتب والدراسات السابقة والتقارير الشهرية      
تم جمع البيانات من المصادر الثانوية المتمثلة فز

 .والجهاز المركزي لإلحصاءواإلحصاءات السنوية من وزارة المالية وبنك السودان المركزي 

 حدود الدراسة: 

 م. 2016 -1990 الحدود الزمانية:  -

 السودان. الحدود المكانية:  -

 هيكل الدراسة: 

 مع أهداف الدراسة تم تقسيمها إىل مقدمة وثالثة محاور  يتناول المحور اخأول اإلطار النمري والذي      
ً
تماشيا

ي وا ي تطور عجز الموازنة والدين يتناول عجز الموازنة والدين الخارج 
لعالتة بينهما  ويستعرض المحور الثائز

ي السودان يالل 
ز عجز الموازنة والتضخم فز ي السودان  والمحور الثالث يوض  التحلي  القياسي بي 

ي فز الخارج 
ة من )  ( إضافة للخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات. 2016 -1990الفي 

 الدراسات السابقة: 

ان م(2016. الفاضل مكي )1 ز ي مي 
ي والذي تحضه فز   تتناول هذه الدراسة بالتحلي  تطور أداء القطاع الخارج 

ة الدراسة  ي السودان  محاولة الربط بينم وأداء االتتصاد يالل في 
ي فز المدفوعات وسعر الضف والدين الخارج 

ي  وتوصلت الدراسة إىل أهم النتائج إىل  إذ بلغ متوسط نسلة الدين واهم العوام  المؤثرة عىل أداء القطاع الخارج 
ة الدراسة نحو  ي يالل في  ي أن جزء كبي  من هذه الديون علارة عن فوائد مما  %45إجماىلي الدين الخارج 

مما يعتز
داد معمم هذه الديون إضافة إىل االستخدام غي  الرشيد خأص  

ي تم التعاتد بها السي 
وط القاسية الت  يؤكد الرسر
ي مشاري    ع ذات جدوى اتتصادية تركز عىل الدين  كما توصي الدراسة ب

العم  عىل استغالل القروض اخأجنبية فز
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تحقيق التنمية االتتصادية واالستفادة من 
ز
ي واستدامتم بما يسهم ف ي سداد الدين الخارج 

ز
سلع الصادر وتساهم ف

ي إعفاء الديون الخارجية للسودان. 
ز
 الملادرات الدولية واإلتليمية ف

ي الدول العربية باإلضافة إىل السودان   م(،2002. عمار محجوب ذكي )2
ز
ي ف تناول هذه الدراسة الدين الخارج 

ات االتتصادية   ي وبعض المؤرسر  الدين العام الخارج 
ز كحالة ياصة  وتهدف الدراسة إىل التحقق من العالتة بي 

ي  أه ي الموازنة العامة والدين العام الخارج 
ز
ز العجز ف د م نتائج الدراسة وجو واهم الفرضيات ايتلار العالتة بي 

ة الدراسة  أهم التوصيات  ي السودان يالل في 
ز
ي ف  عجز الموازنة العامة والدين العام الخارج 

ز عالتة طردية بي 
ي استخدامات الدين. 

ز
اض وإعادة النمر ف ي الموازنة وتقلي  االتي 

ز
 تخفيض العجز المتنامي ف

ن الدراسة الحالية والدراسات السابقة:   الفرق بي 

ي استخدام اتف     
ز
ك  بينما ايتلفت ف ي استخدام منهجية التكام  المشي 

ز
قت الدراسة مع الدراسات السابقة ف

ي اخأج  الطوي  والقصي  
منهجية جرانجر للسببية  باإلضافة إىل تحديد الفجوات الزمنية وتياس اثر التوازن فز

ي ذي الفجوات الموزعة  ونموذج تصحي  ا
لخطأ  كما أن الدراسة شملت باستخدام منهجية االنحدار الذائ 

 . ي  سلسلة زمنية طويلة غطت تطورات عجز الموازنة والدين الخارج 

 اإلطار النظري للدراسة: 

 عجز الموازنة: 
 يحدث عجز الموازنة العامة عندما يتجاوز اإلنفاق الحكومي عىل السلع والخدمات عىل اإليرادات الحكومية. 

 مفهوم عجز الموازنة: 

ي هو انعكاس      
لعدم تدرة اإليرادات عىل تغطية النفقات  بمعتز زيادة النفقات العامة عن اإليرادات العامة فز
الدولة. بمعتز آير هو تصور اإليرادات العامة المقدرة للدولة عن سداد النفقات المقدرة فهو علارة عن رصيد 

 (. م2000موازى سالب تكون فيم نفقات الدولة أعىل من إيراداتها )رمزي زك  

ي الموازنة العامة: 
ن
:  أنواع العجز ف  لعجز الموازنة العامة للدولة عدة أنواع نذكر منها ما يىلي

 مطالب القطاع الحكومي من الموارد والذي يجب تمويلم  . العجز الجاري: 1
يعي  العجز الجاري عن صافز

ز اإلنفاق العام الجاري واإليرادات العامة الجارية  وي  هدف هذا المقياس إىل التعرف  اض  أي هو الفرق بي 
باالتي 

اض.  ي يجب تمويلها باالتي 
 إىل احتياجات القطاع الحكومي من الموارد الت 

هو علارة عن توسيع مفهوم العجز العام وذلك بإديال جميع الكيانات الحكومية الشامل: . العجز 2
ز االعتلار.  وعات المملوكة للدولة بعي   والمؤسسات والهيئات والمرسر

3 : يستند هذا العجز عىل استلعاد الفوائد المستحقة عىل الديون  فهذه الفوائد هي نتيجة . العجز األساسي
ة لنشاط الماىلي الحاىلي  وي  هدف هذا المقياس لمعرفة مدى التحسن أو التدهور الذي لعجز سابق وليس نتيج

انية الجارية  ولكن يؤيذ عليم استلعاده لعنض هام من  ز مرت عىل المديونية الحكومية نتيجة لسياسة المي 
ي الدول النامية وهو الفوائد المستحقة عىل الديون الخارجية. 

 عناض العجز فز

: . العجز التشغ4 ي ظروف التضخم. يلي
 هو العجز الذي يحاول أن يقيس العجز فز
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

5 : ي الهيك  االتتصادي بسبب ظروف غي  مواتية تحيط بهذا . العجز الهيكلي
ز
يمهر العجز الهيكىلي نتيجة عيب ف

ي تتبناها الدولة إلتامة التواز 
ي شك  عجوزات مالية ضخمة متتالية ال تعالجها الحلول الت 

ز
 ناالتتصاد  وهو يمهر ف

ي مالية الدولة )منال علد هللا  
ز
 م(. 2000وهذا النوع أكير يطورة لعمق جذوره ف

ي المدارس االقتصادية: 
ن
 تطور مفهوم عجز الموازنة ف

ي المدرسة الكالسيكية
ز
 يجب تحقيقم ف

ً
ت المدرسة الكالسيكية ملدأ توازن الموازنة السنوي الكىلي هدفا : اعتي 

ي الحاالت  جميع المروف أي تساوي النفقات العامة
ز
اض فهو مرفوض إال ف مع اإليرادات العامة  إما االتي 

 االستثنائية. 

ية:  ن  ولكن المهم توازنها يالل الدورة  المدرسة الكيتن
ً
وري توازن الموازنة العامة سنويا ز انم ليس من الضز ويرى كييز

 من هذه النمرية تدم وليم بيفرج نمرية حول 10 - 8االتتصادية )
ً
ي سنوات(  وانطالتا

العجز المقصود  والت 
ي الموازنة العامة لتحقيق بعض اخأهداف كالتشغي  الكام  

 فز
ً
 مقصودا

ً
تقول بأنم يمكن للدولة أن تحدث عجزا

 لعوام  اإلنتاج مع يفض ذلك عندما يص  االتتصاد القومي إىل مرحلة التوظف الكام . 

ين  ازدادالمدرسة النقدية:  ز حول مع بداية الثمانينات من القرن العرسر ز االتتصاديي  ت حدة الضاع الفكري بي 
السياسات الواجب إتلاعها لتموي  العجز وعالجم  وظهرت النمرية النقدية الحديثة عىل يد االتتصادي فريد 
ي النشاط االتتصادي  وترى أن السبب الرئيسي لعجز الموازنة العامة هو 

مان وتقوم عىل تحجيم دور الدولة فز
ي النمو تدي  الدولة من يالل س

ي النشاط االتتصادي والذي سبب أزمة كساد وتدهور فز
ياستها المالية فز

 .م(2013إيمان غسان شحرور  (االتتصادي مصحوبا بالتضخم. 

 : ي
ي الموازنة العامة ويشمل اآلتر

ن
 أسباب العجز ف

وزيادة  نإتلاع بعض الدول سياسة التموي  بالعجز كوسيلة لتموي  التنمية االتتصادية عن طريق االئتما . 1
 اإلصدارات النقدية. 

ي المجاالت العسكرية إضافة إىل بعض السلع. 2
 . اإلنفاق الحكومي الضخم وياصة فز

ائية للنقود. 3  . تدهور القوة الرسر

 . الزيادات فيما يخص الرواتب واخأجور. 4

 . زيادة يدمة )فوائد( الديون العامة. 5

ي  سيارات6
 .  مكاتب(. زيادة اإلنفاق الحكومي بشك  عام )ملائز
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أثار عجز الموازنة العامة: 

. أثر التمويل بالتضخم
ً
إن اآلثار الناتجة عن التموي  بالتضخم تحدث عندما تلجأ الدولة إىل تموي  عجز  :أوال

الموازنة العامة عن طريق اإلصدار النقدي وذلك يؤدي إىل زيادة العرض النقدي وعىل هذا اخأساس توجد عالتة 
ز زيادة عجز الموازنة العامة وزيادة العرض النقدي  الن تموي  عجز الموازنة بواسطة إصدار النقود  واضحة بي 

ي اإليرادات  
ز
يؤدي إىل زيادة اخأسعار وارتفاع التضخم يؤدي إىل زيادة اإلنفاق الحكومي ولكن بدون زيادة مماثلة ف

ي الموازنة وتمويلم بإصدار جديد مما يؤدي إىل زي
ز
ي اخأسعار  وعليم فأن تموي وهذا ينجم عنم عجز ف

ز
 ادة أكي  ف

ي العرض النقدي عىل نحو يزيد من الفجوة 
ز
عجز الموازنة عن طريق اإلصدار النقدي يؤدي إىل النمو الكبي  ف

 .التضخمية

. اثر القروض الخارجية: 
ً
اض من الخارج تنخفض أسعار الفائدة المحلية  ومما ثانيا عندما تلجأ الدولة إىل االتي 

 لتدفق رؤوس اخأموال إىل يارج الللد  حيث أسعار الفائدة مرتفعة يؤدي إىل
ً
ي حساب رأس المال نمرا

ز
 .عجز ف

ات الثالث       ات االتتصادية الكلية متلادلة التأثي  تجاه بعضها اللعض  يمكن القول بأن التغي  والن المتغي 
 :السابقة تنعكس عىل تدهور سعر الضف من جهة أيرى كما يىلي 

ائية بتأثي  كمية النقود الزائدة. انخفا1  .ض تيمة العملة نتيجة انخفاض توتها الرسر

ي ظ  تزايد 2
ي إىل يارج الللد فز . انخفاض احتياطيات الللد من العمالت اخأجنبية نتيجة ترسب النقد اخأجنت 

 الواردات. 

تب عنم ارتفاع الطلب عىل العملة المحلية إلتمام المعا3 ب عىل مالت وارتفاع الطل. انخفاض أسعار الفائدة يي 
ان  ز  لموازنة وعالتتها بعجز مي 

ً
ي مشكلة عجزا

العمالت اخأجنبية لغرض المضاربة  إما عن اثر القروض الخارجية فز
 المدفوعات. 

يات الحكومة       ز مشي  ي التفريق بي 
ان المدفوعات  ينلغز ز ي عجز الموازنة وعجز مي 

ي تنشأ فز
وتوضي  العالتة الت 
ز إنفاق الحكومة عىل السلع والخدمات اخأجنبية  الن السلع والخدمات من السلع والخدمات   وبي 

ً
المنتجة محليا

ض أن لدينا عجز  ائها بعملة أجنبية الن عملتها غي  تابلة للتحوي . نفي  ي الخارج فإن الدولة تقوم برسر
ي تنتج فز

الت 
ي الموازنة العامة للدولة وهذا العجز يمكن تمويلم من يالل مصادر محلية

أو من يالل مصادر يارجية   فز
 :نستنتج ما يىلي 

يبية المستمرة وزيادة 1 ي الموازنة العامة للدولة والناتج عن تخلف الحصيلة الضز
. إن العجز الذي يحدث فز

ائب  .اإلنفاق العام يمكن تسويتم من يالل موارد محلية مث  زيادة اإلصدار النقدي  أو زيادة حصيلة الضز

ان 2 ز ي مي 
المدفوعات الناتج عن عدم كفاية العمالت اخأجنبية  فإن تسوية هذا العجز ال بد وأن تتم . إما العجز فز

 من يالل الحصول عىل أموال يارجية )إما استثمارات أو تروض أو إعانات(. 

 

 

 



   
   

                                                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية        
  م 2021 – حزيران  – 15                                                               (  -  84 69 ) ص:  رابعالبحث ال – الثالث العدد  – التاسعالمجلد 

 

75 
ي يوسف                                                                      

ن
ي ف ن عجز الموازنة والدين الخارج  ة )العالقة السببية بي   (م2016 -1990السودان خالل الفتر

  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 رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 طرق عالج عجز الموازنة: 

 وهما:  توجد رؤيتان يمكن للدولة أن تتلعها لمواجهة العجز حسب الحالة االتتصادية لللالد      

1 : ي
ي استمدها من اخأفكار النيوكالسيكية . المنهج االنكماسر

يقوم هذا المنهج عىل رؤية صندوق النقد الدوىلي الت 
ي تعانيم الدول النامية 

ان المدفوعات( الت  ز ي )عجز مي  ي ترى أن ايتالل التوازن الدايىلي )عجز الموازنة( والخارج 
الت 

ي 
ز
ي النهاية لوجود فائض طلب ف

ز
االتتصاد يفوق المقدرة الحقيقية للعرض الكىل  وب  هذا فإن استعادة إنما يرجع ف

التوازن االتتصادي تتطلب القضاء عىل هذا الفائض من يالل حزمة جاهزة من السياسات المالية وتشم  
 يفض اإلنفاق العام الجاري واالستثماري وإضافة لزيادة الموارد المالية للدولة. 

2 : المنهج عىل رؤية منمور التنمية المستقلة  حيث يرى مؤيدو هذا المنهج أن يقوم هذا . المنهج التوسعي
ي تحقيق التنمية دون 

ز
 ف
ً
 هاما
ً
تحقيق التنمية الوطنية باالعتماد عىل الذات يتطلب إعطاء الدول النامية دورا

ي اتجاه إشلاع الحا
ت اخأساسية جااستلعاد القطاع الخاص المنتج وإعادة توجيم هيك  اإلنتاج ومسار التصنيع فز

 م(. 2007من يالل االعتماد عىل الذات وتحرير االتتصاد من التلعية والسيطرة. )حسن الحاج  

 : ي  الدين الخارج 

 ما تلجأ الدول      
ً
ي تحريك جمود اتتصاديات الدول النامية وغاللا

 فز
ً
 مقدرا

ً
تلعب القروض اخأجنبية والمن  دورا

لالستدانة الخارجية من مؤسسات التموي  الدولية واإلتليمية خأسلاب مختلفة منها دعم مشاري    ع البنيات 
 جاري. التحتية وتوسيع الطاتات اإلنتاجية ومعالجة مشاك  الحساب ال

 : ي  مفهوم الدين الخارج 

ي تحص  عليها الدول من اإلفراد والمؤسسات والحكومات      
ي بأنم تلك القروض الت  يعرف الدين العام الخارج 

ي تحص  عليها الدول من 
 هي تلك القروض الت 

ً
اخأجنبية أو من المؤسسات الدولية واإلتليمية الخارجية. وأيضا

ي الخارج.  الحكومات اخأجنبية أو من اخأشخاص
ز فز ز المقيمي  ز أو المعنويي   الطبيعيي 

 نشأة المديونية الخارجية: 

ي كانت فيها      
ة الت  ز الثامن عرسر والتاسع عرسر أي يالل الفي  بدأت مشكلة المديونية الخارجية يالل القرني 

ز الدول الرأسمالية المتق ي المنافسة الحرة كانت العالتات القائمة بي 
 دمة والدول اخأالرأسمالية العالمية فز

ً
ت  تقدما
 
ً
ز بقدر كبي  من حرية التجارة وبخضوع هذه المعامالت للتسوية طلقا تتخذ شك  ملادالت سلعية متعددة وتتمي 
 تصدر للخارج المنتجات الزراعية كالمواد الغذائية والمواد الخام وتستورد 

ً
لقاعدة الذهب كانت اللالد اخأت  تقدما

ي مقابلها منتجات صناعية اس
 من العالم  تهالكية من الدول الرأسمالية. فز

ً
اض الدول اخأت  تقدما إن ظاهرة اتي 

وط مجحفة  ة الرأسمالية حيث تامت بعض الدول بإعطاء تروض مختلفة وبرسر ي كانت موجودة يالل في  الخارج 
وعات و  ي كانت ترتلط معها بعالتات اتتصادية واسعة وذلك لتموي  بعض مرسر

عالج لللغاية لحكومات الدول الت 
 بعض مشاكلها الدايلية. 
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أنواع القروض: 

ي تتعهد  . قروض محدودة األجل وقروض غت  محدودة األجل: 1
القروض محدودة اخأج  هي القروض الت 

ي ال تتعهد فيها الحكومة بتحديد موعد السداد 
ز مستقلال إما تلك الت  ي ميعاد معي 

ز
الدولة برد أص  والفائدة ف

  . فتسىم تروض غي  محدودة اخأج

القروض المجدولة هي تروض طويلة اخأج  أما القروض غي   . قروض مجدولة وقروض غت  مجدولة: 2
ي يتم سدادها يالل نفس العام الذي حصلت فيم الدولة عىل القرض. 

 المجدولة ف ي الديون الت 

ي تحص  عليها الدولة القروض. قروض اختيارية وقروض إجبارية: 3
واعية ط االيتيارية هي تلك القروض الت 

ي صورة سندات أو اذونات 
ز
ي تصدرها الحكومة ف

ز االيتيارية وه القروض الت  وبدون أي إكراه من المقرضي 
ك للمؤسسات واخأفراد حرية االكتتاب.  ي تستخد للخزانة العامة وتي 

م أما القروض اإلجلارية ف ي تلك القروض الت 
ز من أفراد ومؤ  سسات ياصة عىل إتراض الدولة تد تلجأ الدولة إىل فيها الدولة مالها من سلطة إجلار المقرضي 

 من بعض المؤسسات كصندوق المعاشات كما تلزم مؤسسات اخأعمال بتخصيص نسلة من 
ً
ا اض جي 

االتي 
اء سندات حكومية  (. 2012)علد الوهاب موس  فوائضها لرسر

اض:   أسباب االقتر

ي مرت بها مع     
تب عىل اخأوضاع والمروف االتتصادية الت  ايدة إىل تموي  تي  ز مم الدول النامية حاجاتها المي 

وعات البنية اخأساسية وكذلك تموي  وارداتها من السلع والخدمات  وعات التنمية االتتصادية بالذات ومرسر مرسر
ي بسبب عدم كفاية مواردها المحلية.  اض الخارج 

ي ومن ذلك االتي   إىل اللجوء إىل التموي  الخارج 

ي أدت إىل تطور 
ي الدول النامية:  اخأسلاب الت 

 إجماىلي حجم الديون الخارجية فز

ي لهذه الدول بسبب تقلب حصيلة وركود صادراتها من المواد اخأولية. 1  . عدم استقرار وتدهور موارد النقد اخأجنت 

ي لخدمة أعلاء هذه الديون ولجوء الدول النامية للحصول عىل هذه الملالغ عن طريق 2 . زيادة ملالغ النقد اخأجنت 

 ارف التجارية. المص

اض لزيادة االستهالك        عند تيام عدد كبي  من الدول النامية باالتي 
ً
ومما زاد مشكلة الديون الخارجية تعقيدا

ي جدواها االتتصادية. 
وعات مشكوك فز ي مرسر

 واالستثمار فز

 أثار الديون الخارجية: 

سياستها االتتصادية أحست بالحاجة إىل منذ أن اتجهت الدول النامية إىل التنمية كهدف أساسي من أهداف 
ي مواردها الذاتية عن تدبي  رؤوس 

 فز
ً
 منها عجزا

ً
ا توفي  رؤوس اخأموال بجانب عناض اإلنتاج اخأيرى كما واجم كثي 

ي الموارد أو بسبب إحجام رؤوس اخأموال من 
اخأموال الالزمة للتنمية سواء بسبب ما تعانيم الدول من نقص فز

اد ما تحتاج إليم من مديالت إنتاجاإلتلال عىل االس  . تثمار كما تمكن القروض الدول من استي 
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اآلثار االقتصادية للقروض: 

ي عرضها  . 1
ز
اد سلع استهالكية يعائز السوق المحىل من نقص ف ي استي 

ز
استخدام حصيلة القروض اخأجنبية ف

تب عىل ذلك زيادة المعروض من السلع وبالتاىلي مع ارتفاع أسعارها. 
 ويي 

وعات التنمية االتتصادية فإن 2 اد السلع الرأسمالية الالزمة لمرسر ي استي 
ز
. استخدام حصيلة القروض اخأجنبية ف

ذلك يؤدى إىل رسعة تكوين رؤوس اخأموال وزيادة الطاتة اإلنتاجية وبالتاىلي زيادة اإلنتاج وزيادة معدالت التوظف 
 .  الكام  ورفع مستوى الدي  القومي

 التنمية االقتصادية: أثار الديون عل 

ات حقيقية أمام عملية التنمية وذلك       ي الدول النامية تد أدى إىل إيجاد عير
ز
تفاتم مشكلة الديون الخارجية ف

 لألسلاب اآلتية: 

 . اثر تزايد أعلاء يدمة الديون. 1

اد. 2 ي إضعاف القدرة عىل االستي 
 . تزايد أعلاء يدمة الديون وأثرها فز

 الديون عىل معدل االديار المحىل. . اثر تزايد أعلاء 3

ان المدفوعات4 ز ي مي 
 .. تزايد العجز فز

 : ي ن عجز الموازنة والدين الخارج   العالقة بي 

ي من تراكم عجز الموازنة العامة للدولة فمع زيادة العجز يرتفع الدين وبالتاىلي سيتم توجيم       ينشأ الدين الخارج 
وعات اإلنتاجية والتنموية كما أن جزء اكي  من موارد الدولة لدفع فوائد وأتس  من الضف عىل المرسر

ً
اط الدين بدال

 عىل دفع يدمة هذه الديون ويؤدى إىل 
ً
ارتفاع الدين العام يزيد من مخاوف المستثمرين من تدرة الدولة مستقلال

ي الموازنة العامة تد يوجم إىل يدمة الدين 
ض النمرية االتتصادية أن العجز فز ي العام و تراجع الثقة  تفي  الخارج 

يطة أن ال يكون تموي  العجز عن طريق زيادة  وذلك من يالل يدمة هذا الدين وتسديد أتساطم وفوائده رسر
ي الدول 

اض فإن ذلك يؤدى إىل زيادة المديونية وال سيما فز  من االتي 
ً
المديونية الخارجية إما إذا كان العجز مموال
ي تفتقر إىل الموارد بسبب احتيا

اض لتموي  إنفاتها العام. النامية الت   جاتها فتلجأ إىل االتي 
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة  ي السودان خالل الفتر
ن
ي ف  م2016 -1990تطورات عجز الموازنة والدين الخارج 

ة )1شك  رتم ) ي السودان يالل الفي 
ز
 م(. 2016 -1990( توض  تطورات عجز الموازنة ف

 
 Excel المصدر: إعداد اللاحث باستخدام برنامج 

ة )( 1شك  رتم ) ي السودان يالل الفي 
(  وتد اتض  من يالل 2016 -1990يمث  تطورات عجز الموازنة فز

. ظ  
ً
ي حالة زيادة مستمرة بالرغم من االرتفاع واالنخفاض أحيانا

ي السودان فز
االتجاه العام أن عجز الموازنة فز

ي حالة زيادة بالرغم
ي السودان فز

ي فز   االتجاه العام لعجز الموازنة والدين الخارج 
ً
 وانخفاضا

ً
 منذ من التذبذب ارتفاعا

ي بداية التسعينيات إىل 
ي فز ة الدراسة  حيث سج  الدين الخارج 

ي عام  16بداية في 
م بينما كان 1992مليار دوالر فز

ي عام 
 ارتفع عجز الموازنة إىل  15م 1990فز

ً
ي عام  33.7مليار دوالر  وأيضا

ي عام  1992مليون جنيم فز
بينما كان فز

ي ملي 2.2م 1991
ي أعلاء الدين المتمثلة فز

ي حالة زيادة مستمرة نسلة إىل الزيادة فز
ي فز ون جنيم  وظ  الدين الخارج 

ة ) ي يالل الفي 
ي فز   19.35  19.45( عىل التواىلي )2000-1996الفوائد والجزاءات  فسج  الدين الخارج 

  138  218  210عوام )( مليار دوالر  بينما سج  عجز الموازنة يالل تلك اخأ 20.521  20.546  20.483
ي 182  218

ي عجز الموازنة وصاحلم ارتفاع فز
( مليون جنيم عىل التواىلي  وظهر من يالل البيانات االرتفاع فز

 . ي  الدين الخارج 

ي        االنخفاض واالرتفاع والدين الخارج 
ز  بي 
ً
ول ظ  عجز الموازنة متذبذبا ي السنوات اخأوىل من إنتاج البي 

وفز
ي االرتفاع وذلك لعدم توجيم يدمة الدين إىل المشاري    ع اإلنتاجية وياصة القطاع الزراغي  فم  اعتماد 

 فز
ً
مواصال

ي تفاتم العجز نسلة
ول مما ساهم فز ي  الموازنة عىل البي 

ي اإلنفاق العام  حيث ارتفع عجز الموازنة فز
 إىل الزيادة فز

ي عام  1663م إىل 2005عام 
ي  182م إىل 2000مليون جنيم بينما كان فز

ي فز مليون جنيم  بينما ارتفع الدين الخارج 
ي عام  27م إىل 2005عام 

المالية مليار دوالر  ونسلة إىل ظهور اخأزمة  20.52م إىل 2000مليار دوالر بينما كان فز
ي عام 

ي 2008العالمية فز
م وأثارها عىل اتتصاديات الدول النامية وياصة السودان حيث ارتفع عجز الموازنة فز

( عىل التواىلي  75860  4895.5  127.707(  )2010  2009  2008بداية اخأزمة فسج  يالل السنوات )

BD 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يالل تلك السنوات ) (  وبعد انفصال جنوب السودان 37.800  35.687  33.542بينما سج  الدين الخارج 
ي عام 

ز
 بلغ 2011ف

ً
 ملحوظا

ً
مليون  9426.01م ويروج صادر النفط من الموازنة سج  عجز الموازنة ارتفاعا

ي نهاية الدراسة عام 
ز
ي عام  11243.9م حيث بلغ 2016جنيم  وسج  أعىل تيم ف

ز
مليون جنيم بينما كان ف

ي 6976.4م 2015
ز
ي ف ة الدراسة إىل    بينما سج  الدين الخارج   مليار دوالر.  45.4نهاية في 

ة )2شك   رتم ) ي السودان يالل الفي 
ز
ي ف  م(2016 -1990(  توض  تطورات الدين الخارج 

 
 

  Excel      المصدر: إعداد اللاحث باستخدام برنامج
ة من )      ي السودان يالل الفي 

ي فز ( وظ  هذا الدين 2016 -1990الشك  أعاله علارة عن تطورات الدين الخارج 
ي التعاتد والجزاءات المفروضة وعدم توجيم يدمة 

ي حالة ارتفاع مستمر نسلة إىل الفوائد الموضوعة فز
ي فز الخارج 

ايد الم ز ي نهاية الدراسة إىل الدين إىل المشاري    ع اإلنتاجية ك  ذلك أدى إىل الي 
ي إجماىلي الدين حت  وص  فز

ستمر فز
 مليار دوالر.  45

ي للدراسة: 
 اإلطار التطبيقر

 توصيف النموذج: 
ي صوره      

ات النموذج وصياغة العالتات االتتصادية فز ز النموذج هو تعريف متغي  توصيف النموذج أو تعيي 
 ة. رياضية حت  يمكن تياس معامالتها باستخدام الطرق اإلحصائي

ي التوصيف      
أول وأهم يطوات اللحث القياسي عند دراسة أي ظاهرة اتتصادية هي توصيف النموذج  ويعتز

ي صورة معادلة ويشتم  التوصيف عىل الخطوات التالية: 
ي فز
التعبي  عن النمرية االتتصادية بأسلوب رياصز

 .م(2012)طارق الرشيد وآيرون  
ات:  . تحديد المتغت 

ً
 أوال

≡ عجز الموازنة β𝑑 
ي  ≡الدين الخارج  𝐸𝐷 

 
 

ED
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ي
. مرحلة تحديد الشكل الرياضن

ً
 ثانيا

             (1 )--------𝐵𝐷 = 𝛼 + 𝛽1𝐸𝐷 + 𝜇 

𝐸𝐷 = 𝛼2 + 𝛽2 𝛽𝐷 + 𝜇2-----------(2 

. تحديد قيم وإشارات المعالم وفق النظرية االقتصادية: 
ً
 ثالثا

 : ي  معادلة عجز الموازنة والدين الخارج 
α  .ي معادلة عجز الموازنة موجلة وذلك حسب النمرية االتتصادية

ز
 = يتوتع أن تكون إشارة الثابت ف

= β  ز عجز الموازنة والدين ي موجلة وذلك لطردية العالتة بي  يتوتع أن تكون إشارة معلمة الدين الخارج 
ي وذلك حسب النمرية.   الخارج 

ي إىل عجز الموازنة  يتوتع أن تكون إشارات لمعرفة اتجاه العالتة السببية م المعادلة الثانية:  ن الدين الخارج 
 : ي المعادلة الثانية عىل النحو التاىلي

 المعالم فز

α2  ي  موجلة وذلك حسب منطوق النمرية. االتتصادية ي معادلة الدين الخارج 
= يتوتع أن تكون إشارة الثابت فز

 . 
β2  ي معادلة الدين موجلة وذلك حسب منطوق النمرية

= يتوتع أن تكون إشارة معلمة عجز الموازنة فز
 االتتصادية. 

ي ذاد  ي موجلة وفق النمرية االتتصادية أي كلما ذاد الدين الخارج  ي معادلة عجز الموازنة إشارة الدين الخارج 
فز

ي السنة
السابقة اإلشارة موجلة العالتة طردية زيادة عجز  عجز الموازنة العالتة طردية وإشارة عجز الموازنة فز

ي السنة الحالية. 
ي السنة السابقة يزيد العجز فز

 الموازنة فز
. اختبارات سكون السلسلة: 

ً
 رابعا
تعتي  عملية الفحص أوىل يطوات تحلي  البيانات وياصة إذا كانت بيانات سلسلة زمنية وتد أوضحت      

ي مستوياتها أي أنها تحتوي عىل جذر الوحدة العديد من الدراسات أن اغلب الس
الس  الزمنية غي  مستقرة فز

ي التحلي  لذا البد من إجراء ايتلار استقرار السالس  
ويؤدي وجود جذر الوحدة إىل انحدار زائف ومشاك  فز

(. يمكن توضي  ايتلارات السكون من (STOCK and Waston 1989الزمنية أو ما يسىم سكون السلسلة 
 يتلار )ديكي فوللر(. يالل ا
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( توض  نتائج ايتلار جذر الوحدة )ديكي فولر(1جدول رتم )

  %5القيمة الجدولية عند مستوى  %5القيمة المحسوبة عند  االستقرار المتغي  

 الفرق اخأول  عجز الموازنة

 
-4.283713 

 
 

 
-2.998064 

 
 

 

ي   الفرق اخأول  الدين الخارج 

 

-3.501837 

 
 

 
-2.986225 

 
 

 

 E-veiws 9إعداد اللاحث باستخدام برنامج  المصدر: 

ي 3( و)2( والمالحق رتم )1ويوض  جدول رتم )     
ات مح  الدراسة والت  ( نتائج ايتلار جذر الوحدة للمتغي 

ي )BDتشم  عجز الموازنة ) الموازنة ( ويتض  من الجدول أن السالس  الزمنية لمتغي  عجز ED( والدين الخارج 
ي مستوياتها حيث أن جميع القيم المقدرة لقيم )

ي غي  ساكنة فز ( ات  (ADF( باستخدام ايتلار Tوالدين الخارج 
  وعلية فأنم تم تبول فرضية العدم القائلة بعدم سكون 

ً
ي أنها غي  معنوية إحصائيا

من القيم الجدولية مما يعتز
ي المستوى. 

ي فز ي عجز الموازنة والدين الخارج  ز أنها تص متغي  ين تبي  ب  إال انم عند احتساب الفروق اخأوىل للمتغي 
ي المستوى واحتوائهما عىل جذر 

ين فز ي عدم سكون المتغي 
معنوية مما يعتز إمكانية رفض فرضية العدم المتمثلة فز

ي الفرق اخأول. 
 الوحدة واستقرارهما فز

ك: ا  لتكامل المشتر
ي ت     

  إال أن ذلك ال عند استخدام سالس  زمنية غي  ساكنة فز
ً
قدير معادلة االنحدار فإن االنحدار يكون زائفا

ز  ز زمنيتي  ز سلسلتي  ك بي 
ك ويعرف التكام  المشي  يتحقق إذا كانت السالس  الزمنية لها ياصية التكام  المشي 

ي السلسلة اخأيرى  بمعتز انم إذا تم
ز يؤدي إىل إلغاء التقللات فز ز السلسلتي  ي إحدى هاتي 

يتلارهما  ا بأن التقللات فز
ي أن السالس  الزمنية 

كمجموعة نجد أن هنالك عالتة يطية بينهما يمكن أن تكون ساكنة ومستقرة  وهذا يعتز
ي اخأج  القصي  )طارق الرشيد 

ي اخأج  الطوي  عىل الرغم من ايتاللها فز
موضوع الدراسة لها عالتة توازنية فز

 م(. 2012وآيرون  مرجع سبق ذكره  
 إال إذا كانت السالس  الزمنية لها ياصية      

ً
ي تقدير االنحدار يكون زائفا

عند استخدام سلسلة زمنية غي  ساكنة فز
ك.   التكام  المشي 
ك –جويلز  –( يوض  نتائج ايتلار جوهانسون 2جدول رتم )  للتكام  المشي 

ات المت %5القيمة الحرجة عند مستوى معنوية   LRتيمة إحصائية  التحلي    غي 

None*  16.00225  15.49471  عجز الموازنة 

At most  0.392999  3.841466  ي  الدين العام الخارج 

 . E-views 9إعداد اللاحثون من بيانات الدراسة باستخدام  المصدر: 
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز عجز الموازنة والدين 4( وملحق رتم )2ومن يالل جدول رتم )      ك بي 
( وبتطبيق ايتلار التكام  المشي 

ي جدول رتم )
ز
ي كما هو موض  ف ي ظ  اخأثر )2الخارج 

ز
( maximal( والقيمة العمىم )trace( حيث تشي  النتائج ف

ي بعدم وجود أي متجهة %5عند مستوى 
ك واحد  حيث أن  إىل رفض فرضية العدم والذي يعتز تكام  مشي 

ي 15.49471( تزيد عن القيمة الحرجة )16.00225تساوي )  LRالقيم المحسوبة لنسلة اإلمكانية
( مما يعتز

ي سيتحص  
ي أن النتائج الت 

ات مما يعتز ز المتغي  ك بي 
تبول الفرض اللدي  بوجود متجم واحدة للتكام  المشي 

ي ذ
ة  ويعتز ز ي أن تحظز بتمثي  نموذج تصحي  الخطأ عليها سوف تكون جيدة وغي  متحي 

ات ينلغز لك أن المتغي 
 . ي  عجز الموازنة والدين الخارج 

ز ة وطويلة المدى بي   لتقدير اآلثار القصي 
 نموذج تصحيح الخطأ: 

ي الخطوة التالية والمتمثلة بتصميم      
ك ووجود اتجاه واحد للتكام  تأئ  بعد التأكد من وجود التكام  المشي 

. نموذج متجم ا ي
 النحدار الذائ 

 ( يوض  نتائج ايتلار نموذج تصحي  الخطأ3جدول رتم )

Vector Error Correction Estimates 

D(ED) D(BD) Eror correction 

-0.000176 -0.821582 

 (0.00020)  (0.20244) 

[-0.87438] [-4.05837] 

 . E-views 9إعداد اللاحث باستخدام  المصدر: 
ي الجدول رتم )     

ز أن تيمة معام  التكيف أي المعلمة المقدرة لحد 5( وملحق رتم )3بالنمر إىل النتائج فز ( تبي 
ي معادلة عجز الموازنة ساللة إذ بلغت )

ي 0.821582-التصحي  فز
ي أن حد تصحي  الخطأ يساعد فز

( وهذا يعتز
ي  كما أن رسعة تصحي  الخطأ  ي الدين الخارج 

ات فز ي كانت معنوية إذ بلتفسي  التغي  ي معادلة الدين الخارج 
غت فز

ي وجود عالتة سببية ذات اتجاه واحد. 0.00020)
 ( فهذا يعتز
 الفجوات الزمنية: 

ي لحد      
ي الالزمة بحيث تتضمن التخلص من مشكلة االرتلاط الذائ 

ات التلاطؤ الزمتز ال بد من تحديد عدد في 
ات التلاطؤ كما الخطأ وذلك لحساسية نتائج االيتلارات لعدد ف ات التلاطؤ ولقد أشارت نتائج ايتلار عدد في  ي 

ي جدول رتم )
 (. 4هو موض  فز
 ( يوض  نتائج ايتلار الفجوات الزمنية4جدول رتم )

 FPE AIC SC الفجوة  المتغي  

 عجز الموازنة
ي   والدين الخارج 

0  2.59e+08  25.04670  25.14421 

1  2846075.  20.53488  20.82741 

2   2138402.*   20.24039*   20.72794* 

 . E-views 9إعداد اللاحث من بيانات الدراسة باستخدام  المصدر: 

 FPE Final prediction error   

 SC  Schwarz criterion   

 AIC Akaik information criterion  
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 6( وملحق رتم )4ويتض  من جدول رتم )      ( أن الفجوة الزمنية المناسلة لمتغي  عجز الموازنة والدين الخارج 
. 20.24039( وتساوي )AICهي الفجوة الثانية حيث هي ات  تيمة لمقياس ) ي

 ( وات  تيمة لخطأ التوتع النهائ 

 : ي ن عجز الموازنة والدين الخارج   العالقة السببية بي 
 ( يوض  نتائج ايتلار جرانجر للسببية5) جدول رتم

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

ED does not Granger Cause BD 25 9.91671 0.0010 

BD does not Granger Cause ED  0.54400 0.5888 
 . E-views 9إعداد اللاحث من بيانات الدراسة باستخدام  المصدر: 

ي جدول رتم )     
ز
ي اخأج  القصي  ف

ز
( وملحق رتم 5نتائج ايتلار السببية: تشي  نتائج التقدير للعالتة السببية ف

ي 0.0010( باحتمال تدره )9.91671بلغت ) F( إىل أن إحصائية 7) ي الدين الخارج 
ز
( فإننا نقل  فرضية أن التغي  ف

ي عجز الموازنة  أم
ات فز ة ا بالنسلة لنتيجة ايتلار فرضية وجود عالتة سببييسبب حسب مفهوم جرانجر التغي 

ي 
ات فز ي عجز الموازنة ال يسبب تغي 

ي فتشي  نتائج التقدير إىل أن التغي  فز تتجم من عجز الموازنة إىل الدين الخارج 
ي حيث أن إحصائية ي 0.5888( باحتمال )0.54400بلغت )  Fالدين الخارج 

(  لذا فإننا ال نقل  فرضية أن التغي  فز
ي ع ي  أي انم توجد عالتة سببية ذات اتجاه واحد من الدين الخارج  ي الدين الخارج 

ات فز جز الموازنة يسبب تغي 
 إىل عجز الموازنة. 

ي ذي الفجوات الموزعة: 
 االنحدار الذاتر

ي الملحق رتم )اختبارات الحدود: 
ي بينت تيمة 9من يالل بيانات االيتلار فز

ز ايتلار الحدود والت  ( والذي يبي 
  وبما أن فرضية %5( عند مستوى معنوية 1B( وهي اكي  من تيمة الحد )8.211484( تساوي )Fإحصائية )

العدم تنص عىل عدم وجود عالتة طويلة اخأج  ال تفرس المتغي  التابع  إذن نرفض فرض العدم ونقل  الفرض 
 التابع.  اللدي  بأن هنالك عالتة طويلة اخأج  تتجم من المتغي  المفرس إىل المتغي  

ي معادلة نموذج )نموذج تصحيح الخطأ: 
(  فأن 8( ملحق رتم )ARDLمن يالل ايتلار نموذج تصحي  الخطأ فز

ز  وأن  ي والالزم متحققي 
ط الكافز من يطأ اخأج   %67حد تصحي  الخطأ إشارتم ساللة ومعنوية  أي أن الرسر

ي وحدة الزمن )سنة( من اج  العودة إىل ا
ي طوي  اخأج . القصي  يمكن تصحيحها فز

 لوضع التوازئز
ي ذي الفجوات الموزعة ملحق رتم )معادلة األجل الطويل: 

(  اتض  أن 8من يالل تقدير نموذج االنحدار الذائ 
 . ي  عجز الموازنة والدين الخارج 

ز ي موجلة ومعنوية أي أن العالتة طردية بي   معلمة المتغي  الدين الخارج 
 اختبار مشاكل القياس: 

:  مشكلة االرتباط ي
ي التسلسىلي لأليطاء الذاتر

ي ملحق رتم )(LMمن يالل ايتلار االرتلاط الذائ 
( نحد أن 10( فز

ي لأليطاء. Fإحصائية )
 ( غي  معنوية وهذا يدل عىل عدم وجود مشكلة ارتلاط ذائ 

( 11( اليتلار تلاين لأليطاء ملحق رتم )Breusch pagan godfryمن يالل ايتلار )مشكلة اختالف التباين: 
 ( غي  معنوية فأنة ال توجد مشكلة ايتالف تلاين. fوبما أن إحصائية )
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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
ُ
ف للوظائ 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 نتائج الدراسة: 
ي 1

ز
ات االتتصادية غي  مستقرة ف . بينت نتائج ايتلارات االستقرار باستخدام ايتلار جذر الوحدة أن المتغي 

ي الفروق اخأوىل ويمكن مالحمة ذلك من يالل اإلشكال
ز
ي  المستوى  إال أنها مستقره ف

ز
البيانية الموضحة ف

 المالحق. 
. دلت ايتلارات نموذج تصحي  الخطأ عىل أن معام  حد تصحي  الخطأ يحم  إشارة ساللة حيث أن 2

 . %82االنحراف الفعىلي لعجز الموازنة عن التوازن يصح  ك  سنة 
ي إىل عجز الموازنة. 3  . توجد عالتة سببية ذات اتجاه واحد من الدين الخارج 
ي . اتض  من 4

ز
ي يؤثر عىل عجز الموازنة ف ي ذي الفجوات الموزعة أن الدين الخارج 

يالل نتائج االنحدار الذائ 
ات  ز متغي  ز الطوي  والقصي  ومن يالل ايتلار الحدود اتض  بأن هنالك عالتة توازنية طويلة اخأج  بي  اخأجلي 

 الدراسة. 
ي ت5

 سلسىلي لأليطاء وان تلاين الخطأ متجانس وان. كما اتض  من يالل النتائج انم ال توجد مشكلة ارتلاط ذائ 
 المقدرات ثابتة عي  الزمن. 

 التوصيات: 
ي تخفيض عجز الموازنة. 1

 . توصي الدراسة بأن الديون الخارجية توجم إىل تشجيع اإلنتاج المحىلي للمساهمة فز
 الخارجية. . كما توصي الدراسة بخلق اتفاتيات مع الدول المدينة للوصول إىل حلول إلعفاء الديون 2
ي المزيد من الناتج 3

ي شك  مديالت إنتاج حت  تساهم فز
. توصي الدراسة العم  عىل استالم الديون الخارجية فز

 .  المحىلي
 : قائمة المراجع
ة )2016الفاض  مكي ) ي السودان يالل الفي 

ي فز (  بنك السودان 2015 -1992(  تطور أداء القطاع الخارج 
ي  العدد 

 . 82المركزي  مجلة المضفز
ي السودان وتصور الرؤية المستقللية  2012علد الوهاب عثمان شيخ موس )

(  منهجية اإلصال  االتتصادي فز
ي  السودان دن  نوفمي  

 م. 2012الجزء الثائز
ات االتتصادية الكلية  رسالة ماجستي  2002عمار محجوب ذكي ) ي بلعض المؤرسر م(  عالتة الدين العام الخارج 

 غي  منشور  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  السودان. 
ي سورية وأثاره االتتصادية  بحوث اتتصادية عربية  2013إيمان غسان شحرور )

م(  عجز الموازنة العامة فز
 . 64 - 63وريا  العدد س

ي للتخطيط   2007حسن الحاج ) م(  عجز الموازنة المشكالت والحلول  مجلة جرس التنمية  المعهد العرئ 
 الكويت. 

ز عرض 2012طارق محمد الرشيد وسامية حسن محمود ) ي تحديد العالتة السببية بي 
(  دور الفجوات الزمنية فز

ي مجلة 
ت فز    السودان. 12االتتصاد  جامعة أم درمان اإلسالمية  العدد النقود وسعر الضف  دراسة نرسر

ي الموازنة العامة وأثرها  جامعة عدن  كلية االتتصاد  اليمن. 2011منال علد هللا )
 م( العجز فز

 ( انفجار العجز  دار المدى للثقافة والنرسر  دمشق. 2000رمزى زك )
 


