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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

ةأداء القطاع المالي المرصي: دراسة  متقيي [  [م2020 - 2000من  تحليلية للفتر
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 الملخص للدراسة: 

ة من    ي الفي 
ز
وذلك باتلاع المنهج  م  2020اىلي  2000تهدف الدراسة اىلي تقييم أداء القطاع الماىلي المرصي وذلك ف

ات  ي التحليىلي من يالل عرض بعض المؤرسر
ي  كمؤرسر حجم االئتمان الممنو  الوصفز

ز
المتعلقة بالقطاع المرصف

ي تتعلق بالقطاع 
ات الت  ي اخأوراق المالية الحكومية  وكذلك بعض المؤرسر

ز
للقطاع الخاص وحجم اسثمارات البنوك ف

ز كنسلة من صادرات الخدمات  ي البورصة المرصية  و يدمات التامي 
ز
كات المدرجة ف ي  كعدد الرسر

ز
غي  المرصف
   و حجم التموي  العقاري الممنو   وتيم عقود التاجي  التمويىلي  واجماىلي حجم اخأوراق المخصمة التجارية

 عىلي القطاع الماىلي المرصي  شأنم شأن الدول النامية 
ز ي هو القطاع المهمي 

ز
وتوصلت الدراسة اىلي ان القطاع المرصف

ي من نقص و 
ي مازالت تعائز

ي من انخفاض ونقص المديرات والت 
ي تعائز
مالية غي االفراد والمستثمرين بالخدمات الالت 

 . ي
ز
ي يقدمها القطاع غي  المرصف

 الت 
ي   -القطاع الماىلي  مصطلحات الدراسة: 

ز
ي  -القطاع المرصف

ز
 . النمو االتتصادي -القطاع غي  المرصف

 

 

Abstract: 
The study aims to assess the performance of the Egyptian  Financial sector from 2000-2020, By  

Presenting Some indicators  related to the Banking Sector such amount of credit allocated to the private 

sector ,and so by  Presenting Some indicators  related to the non -Banking Sector such the number of 

companies listed on the Egyptian stock exchange , insurance services as a percentage of services  exports  

, volume of real estate financing , The values of financial lease contracts and the total volume of 

discounted securities , the study found that banking  sector is the most sector in the Egyptian financial 

sector ,like the developing countries that suffer from low incomes and lack of savings , and which still 

suffer from alack awareness of individuals and investors about the financial services provided by the 

non –banking sector. 

Keyword: Financial Sector - Banking Sector - Non Banking Sector - Growth Economic. 

 

  :مقدمة 
ي يلق بيئة اتتصادية موائمة  ترفع من إنتاجية تطاعات االتتصاد 

ز
يتناىم االهتمام بدور القطاع الماىلي ف

ي  وذلك من يالل استقطاب رءوس اخأموال المحلية  واخأجنبية الالزمة  لتموي  التنمية االتتصادية  فهناك 
الحقيف 

؛ هو ا ون أن ضعف القطاع الماىلي  يعتير
ز ي الكثالعديد من االتتصاديي 

ز
ي  لسبب اخأهم وراء ضعف النمو االتتصادي ف

ي كفاءة 
ز
ي اخأسواق المالىة؛ وتراجٍع ف

ز
ي من تخلٍف ف

ي تعائز
ة الت  من الدول النامية  وعىل هذا اخأساس  فالدول الفقي 
ي المالية المؤسسات المالية  ال يرتلط نموها االتتصادي بالتنمية 

ز
عات القطا بقدر ما هو مرتلط بالتنمية الحقيقية ف

ي حققت تدًرا ما من التنمية المالية  ونجد أن التطور الماىلي بها لم تأثي  
الرئيسية  بعكس الدول متوسطة الدي  الت 

ُ من معدالت النمو االتتصادي.   (2008)نبي  حشاد   أكير
 

 الدراسة أهمية: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 تناولت القطاع الماىلي  والذي 
تستمد الدراسة أهميتها من يالل عرض اخأدبيات االتتصادية المختلفة الت 

ي السلع 
ز
ز كفاءة التلادالت التجارية الدولية ف ي تسهي   وتحسي 

ز
ُيعد من القطاعات الرئيسية  لما لم من دور ف

ي أي اتتصاد؛ ِلَما لم
ز
ي تموي  التنمية االتتصادية.  والخدمات  كما أنم من القطاعات القائدة ف

ز
 من دور ف

  :أهداف الدراسة 
ي تحقيق النمو االتتصادي. 

ز
 تناول مفهوم القطاع الماىلي ومكوناتم  ودوره ف

ة.  ين عاما اخأيي  ي العرسر
ز
 عرض تطور أداء القطاع الماىلي ف

  :مشكلة الدراسة 
 القطاع الماىلي بارتلاطم بالقطاع 

ز ي يتمي 
ي تنق  أثر الصدمات  بواسطة عدد من القنواالحقيف 

المالية إىل  ت الت 
ي  كما أنم يسه  فيم انتشار عدوى الفش  واالنهيار بالمؤسسات المكونم لم  وهو ما يشك  يطر 

القطاع الحقيف 
 تقييم أداء القطاع الماىلي بأكملم  نمرا خأهميتم االتتصادية  وتتمث  مشكلة 

ز عىل القطاع بأكملم  وبذلك يتعي 
ي محاولة ا

ز
: الدراسة ف ي

 إلجابة عىل التساؤل اآلئ 
ي تم اتلاعها لتطوير هذا 

ة الدراسة؟ وما أهم السياسات الت  ي أدائم يالل في 
ز
ه  شهد القطاع الماىلي تطورا ف

 القطاع؟

  :فروض الدراسة 
ي 
ي ظ  اخأزمات المحلية  والعالمية الت 

ز
ض الدراسة أن القطاع الماىلي المرصي تويي  واتسم بأداء جيد ف

تفي 
ي مر بها 

ز
ز إن القطاع غي  المرصف ي حي 

ز
ي هو المكِون اخأساسي لم ف

ز
ة  وأن القطاع المرصف ين سنة اخأيي  يالل العرسر

ما زال يحتاج إىل الكثي  من اإلصالحات  والتطوير لتأهي  سوق االوراق المالية  ومؤسساتم للقيام بالدور المطلوب 
 . منها
 :المتبع والمنهج واإلجراءات الدراسة أداة

؛ من يالل عرض اإلطار النمري للقطاع الماىلي تعتمد  ي التحليىلي
الدراسة عىل استخدام المنهج الوصفز

ي  
ز
ات الدالة عىلي تطور أداء القطاع المرصف

ي تحقيق النمو االتتصادي  ثم عرض بعض المؤرسر
ز
ومكوناتم  ودوره ف

ة.  ين سنة اخأيي  ي العرسر
ز
ي ف
ز
 وغي  المرصف

  النظري القسم األول: اإلطار
 وأهميته:   ماهية القطاع المالي أوال: 

 بأنه: : ( Financial sector ) يعرف القطاع المالي  -1
ي تهتم بقضايا التموي  واالستثمار  واالديار  واإلتراض   -

مجموعة من المؤسسات المالية المختلفة الت 
ز بأنواعها الومن ضمنها البنوك بأنواعها واخأسواق المالية بفئاتها كلها  باإلضافة إىل مؤسسات  )ذنون  مختلفة. التأمي 

 (2013وجار هللا  
ي من ايتصاصها تحقيق انسياب التموي  من مصادره المختلفة إىل  -

هو القطاع الذي يتضمن اخأنشطم الت 
ز َمْن يحوزون أمواال  ي نطاق عم  الوساطة المالية بي 

ز
استخداماتم المتعدده  واخأص  أن تلك اخأنشطم تدي  ف

ي حاجٍة لها لتموي  استثماراتهم وأعمالهم الجارية. فائضة عن حاجتهم 
ز
ز َمْن هم ف ي شك  مديرات  وبي 

ز
فاطمة ) ف

 (2015الحمالوي   
ي مجال الخدمات المالية  مث  البنك  -

ز
ي تعم  ف

القطاع الماىلي  هو ذلك القطاع الذي يشم  ك  الوحدات الت 
ز  اخأسواق المالية  ا كات التأمي  ة  لتموي  العقاري ...  والذي يتعام  مع اخأصول الماليالمركزي  البنوك التجارية  رسر

ة اخأج     ي اخأصول  واخأدوات المالية تصي 
ز
ي تتعام  ف

وب  هذا يصب  التعريف اخأشم : القطاع اخأم لكافة القطاعات الت 
رصفية مكاالوراق التجارية  وأذون الخزانة  وطويلة اخأج   كاخأسهم والسندات  وتعد المؤسسات المرصفية  وغي  ال

ي أحداث 
ز
المكونان االساسيان  لهذا القطاع  ويمارس هذا القطاع من يالل بعض مؤسساتها القائده دور بالغ ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 تعبئة واستقطاب المديرات  وتحريك رءوس اخأموال من القطاعات 
ز
التوازن الماىلي  واالتتصادي فضال عن دوره ف

ي الموارد المالية.  ذات الطاتة التمويليم الفائضة إىل القطاعات ذات العجز 
ز
 (2009)سمي  رضوان    ف

 : ز  القطاع الماىلي  هو اإلطار الذي يتم فيم توفي  الخدمات المالية بانوعها المختلفة  وتنقسم إىل نوعي 
ي الخدمات الماليةاألول

ز
ي نطاق االتفاتية العامة للتجارة ف

ز
  Financial Services: يدمات تدي  ف

Agreement (FSA)  ي
ز
توفي  اخأساس التجاري أو التنافسي مث   الخدمات المرصفية  ويدمات     ذلك   والمعيار ف

ز  ويدمات سوق المال؛ مث  أعمال السمرسة  وإصدارات اخأوراق المالية  ويدمات المقاصة والتسوية   التأمي 
ي الوساطة المالية  ويدمات المدفوعات والتحو 

ز
ها يالتويدمات التأجي  التمويىلي  والخدمات االستشارية ف   وغي 

 
ي ال يتوفر فيها أساٌس تجاري   : اآلخت  

ي الخدمات المالية  والت 
ز
ي نطاق االتفاتية للتجارة ف

ز
يدمات ال تدي  ف

ي تتخذها السلطات الوطنية مث : 
ي إطار السياسات السيادية الت 

ز
ي تتدي  ف

أو تنافسي مث  يدمات المالية الت 
ي تمارس من ِتل  االسياسات النقدية أو سياسة سعر الرصف المطلق

ة من ِتل  البنك المركزي  واخأنشطة الت 
 .  مؤسسات حكومية  باستخدام موارد مالية حكومية كأموال المعاشات والضمان االجتماغي

 -2 :  األهمية االقتصادية للقطاع المالي
ي الناتج المحىلي 

ز
ي اإلجماىلي تكمن أهمية الدور الذي يقوم بم القطاع الماىلي من يالل نسلة مساهمتم ف

ز
 ف
ي الوحدات االتتصادية  )جانب عرض اخأموال( 

ز
ي استثمار الفوائض المالية ف

ز
مختلف الدول  من يالل تنبع دوره ف

ي صورة سيولة نقدية  تمث  راس مال عاط   وذلك بتحويلها إىل الوحدات االتتصادية ذات 
ز
بدال من االحتفاظ بها ف

 (2009ن   )سمي  رضوا العجز )جانب الطلب عىل اخأموال(. 
تعبئم المديرات المحليم ثم إعادة استثمارها عىل النحو اخأمث   نحو اخأنشطة االتتصادية المختلفة بما  -

ز تخصيص الموارد بشك  كاٍف  فتخصيص رأس المال بكفاءة ال يق  أهمية عن زيادة معدالت االديار  يضمن تحسي 
ي معدلتهما دون أن ي

ز
ؤدي ذلك إىل زيادة النمو االتتصادي  كما حدث سابقا واالستثمار  فقد تشهد الدول زيادة ف

ي 
ي االتحاد السوفيت 

ز
 (2015فاطمة المحالوي  ( .ف

ز أصحاب العجز  ( Financial intermediary )القيام بالوساطة المالية  - من يالل العم  عىل الربط بي 
ز  ضي 
ز والمقي  ز المديرين والمستثمرين والمقرضي  ي أير بي 

ي والفائض المالية  بمعتز
ز
ي تساهم  ف

تقلي  تكلفة    والت 
الحصول عىلي رأس المال  من يالل تخفيض تكإلىف المعلومات المتعلقة باالستثمارات والمديرات المتاحم وهو 
ما يزيد من العائد عىلي راس المال المستثمر او المدير مما يؤدي زيادة معدالت اخأربا  تنعكس إيجابيا عىلي معدالت 

 .النمو
ة كتحوي  اخأموال  إجراء معامالت التسوية والمدفوعات والخدمات االستشارية؛  تقديم يدمات مالي -

كات والتخطيط الماىلي  وادارة المخاطر
 .كضمان ُحسَن إدارة الرسر

 -3 :  مكونات القطاع المالي
ي  وهذا القطاعان  ك  

ز
ي  والقطاع غي  المرصف

ز
ز هما: القطاع المرصف ز رئيسي  يتكون القطاع الماىلي من تطاعي 

ي اخأير  لذلك يجب أال يتم تطوير تطاع عىل حساب اآلير  خأن ذلك سيؤدي إىل زيادة نشاط تطاع 
ز
منهما يؤثر ف
 عىل االير. 

 
 
 
 

ي القطاع  -1-3
 
 :المرصف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 عىل هذا القطاع بشك  أساسي  حيث يمث  
ز  %89.6يعد العمود الفقري للقطاع الماىلي فمازال هو المهمي 

ي 
ز
ز يمث  القطاع غي  المرصف ي حي 

ز
من الناتج المحىلي  %11.6بنحو  % 10.4من إجمإىل أصول القطاع الماىل  ف

ي عام 
ز
 م. 2018/ 2019االجمإىل ف
 (: 1الشك  رتم )

 
www.cbe.org.eg,2019 

 :البنك المركزي 1-1-3-
   التجارية. يمارس هذا البنك مجموعة من الوظائف ترتلط باالتتصاد الكىلي  والبنوك 

ي كمية النقود  ووسائ  الدفع من يالل عمليات السوق  -
ز
: يقوم بالتحكم ف عىل مستوى االتتصاد الكىلي

ي يطط التنمية 
ز
وط االئتمان لألنشطة االتتصادية المختلفة  باالضافة إىل مشاركة الحكومة ف المفتو   ووضع رسر

 .عملة الوطنيةاالتتصادية  واالجتماعية  والحفاظ عىل استقرار سعر ضف ال
  عىل مستوى البنوك التجاريم: يقوم باالصدار النقدي )البنكنوت( لتيسي  المعامالت اليومية.  -
ي تخ  بالتوازن  -

ي المروف الطارئة  أو اخأزمات المالية الت 
ز
اصدار كميات إضافية لتحقيق االستقرار النقدي ف
 . ي
ز
ي القطاع المرصف

ز
ز المسحوبات النقدية  وحجم الودائع ف   بي 

ي  -
ز
ة  باإلضافة إىل تشجيع البنوك عىل االستثمار ف ي تقديم تروض ملارسر

ز
من  االئتمان للبنوك التجارية ف

اخأوراق المالية  ياصة اخأوراق المالية الحكومية  وأذون الخزانة  حيث يقوم البنك المركزي بتوفي  السيولة الالزمة 
ي حاالت الطواريء 

ز
ائم هذه اخأوراق ف ة اخأج للبنوك التجارية برسر امات مرصفية تصي  ز

عالء الدين ( .لمقابلة  أي الي 
   (2007جير   

  :البنوك وتنقسم إل نوعي   2-1-3
ي تمارس أنشطة  1975لسنة  25البنوك التجارية  وعرفها تانون البنوك رتم  -1-2-1-3 -

بانها البنوك الت 
ة لخطط التنمية االتتصادية  تبول الودائع تحت الطلب  وتموي  العمليات الدايلية والخارجية الالزم

واالجتماعية  وممارسة أنشطة مستحدثة لجذب المديرات  واالستثمارات المالية دايليا ويارجيا  وتتعام  هذه 
 . البنوك بالعملة المحلية والعمالت اخأجنبية

تثمار  س البنوك غي  التجارية  وهي بنوك االستثمار  واالعمال  والبنوك المتخصصة  وبنوك اال  -2-2-1-3 -
كات  وتتمث  موارده فيما يخصص للبنك من اعتمادات  ؛ تموي  االستثمارات المالية  وتكوين الرسر وهدفها اخأساسي
ي الموزانم العامة للدولة  واإليرادات الناتجة عن أنشطة البنك نفسم من حصيلة بيع اخأسهم  

ز
من ِتل  وزراة المالية ف

ي يطرحها  سواء بالعملة الم
ي والسندات الت 

ي يمولها باالضافة إىل الملالغ الت 
وعات الت  ي المرسر

ز
حلية  أو اخأجنبية ف

يد  أما البنوك التخصصية هي مؤسسات مالية    االجتماغي  وصندوق توفي  الير
ز ضها من الهيئة العامة للتأمي 

يقي 

90%

10%

2018/2019حجم القطاع المالي 

القطاع المصرفي 

القطاع غير المصرفي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 من تطاعات االتتصاد القوىمي عن طريق تقديم التسهيالت االئتمان
ز ي يتختص بدعم وتشجيع تطاع معي 

ة الت 
ي الناتج المحىلي اإلجماىلي  ومن أمثلتم البنوك الصناعية  البنوك الزراعية  

ز
ي نمو هذا القطاع  وزيادة نسبتم ف

ز
تساهم ف

البنوك العقارية. وطريقة عم  هذه البنوك تختلف عن البنوك التجارية  فعادة ما يكون طابع القروض فيها طوي  
ي ا
ز
ة سما  تد تتجاوز ثالث سنواتاالج   وبسعر فائدة أت  من السائد ف )صال  الدين  .لبنوك التجارية  وبفي 

 (2003السيسي  
ء يعد عنرصا مهما لتحقيق  ي

ي الكفز
ز
وتد أوضحت العديد من الدراسات التطبيقية  أن القطاع المرصف

ي النمم المالية  يتم الحد من تدرة الرسر 
ز
ات عىل كاالستقرار الماىلي  فعندما يحدث اضطراب أو تشغي  غي  كفء ف

وعات القائمة  ومتابعة التوسعات الجديدة  وتؤدي االيتالالت  الحصول عىل التموي  الالزم لمواصلة المرسر
ي بعض الحاالت  إىل أزمات اتتصادية تمس كافة تطاعات 

ز
ي عملية الوساطة إىل اخأزمات المالية  وف

ز
الشديدة ف

ز  ة بي 
ي الفي 
. ففز ي الماىلي

بلدا مشاك  مرصفية  أدت  130م  شھد  2001 -م  1980 االتتصاد بما فيها القطاع الحقيف 
 (2015)جمانم كمال    إىل تكاليف باهمة  ومخربة للتنمية االتتصادية واالجتماعية. 

ي يمر بها االتتصاد. فأي اتتصاد يمر 
ي تختلف حسب الحالم الت 

ز
 االتتصاد الكىلي  والقطاع المرصف

ز العالتة بي 
ايدا  وبالتاىلي الطلب عىل القروض يكون مرتفعا  بمراح  نمو وانكماش  فعند مرحلة

ز النمو  يكون االستثمار مي 
ي مرحلة انكماش؛ وفقا لمراح  الدورة االتتصادية  

ز
بسبب انخفاض أسعار الفائدة  وبمرور الوتت  يدي  االتتصاد ف

داد مديونية اخأفراد  والمستثمرين  ويزداد يطر عدم تسديد القروض الممنوحة من تل  ال ز راجع بنوك  مع تفي 
ي 
ز
الطلب عىلي تروض جديدة  وهو ما يعِرض البنوك إىل الضعف والهشاشة  وهذا ما يمكن أن يدي  االتتصاد ف
ة  وهو ما يجعلها تسغ إىل  حلقة مفرغة  فالبنوك تكون هشة ماليا؛ بسبب الخسائر الناتجة عن القروض المتعير

 عار الفائدة عىل القروض الممنوحة  فتصب  تكلفة اخأموالتعويض تلك الخسارة من يالل رفع ربحيتها برفع أس
ي تموي  

ز
ي القيام بدوره ف

ز
ي ف
ز
ز الجدد  وهو ما يقل  من كفاءة القطاع المرصف ضي 

باهمة التكلفة عىل المقي 
 (2013)لخرصز عدوكم   االستثمارات. 

  Ralph Hawtrey  Tugan -Baranovsky     Friedrich A.Vonhayek ونجد أن هذا يتوافق مع أراء ك  من
Hayek   : ي ظ  مراح   الدورة االتتصادية

ز
ي ف
ز
ي   والذين تناولوا دور القطاع المرصف

 (2018)رشا مصطفز
ي يقوم بتموي  االستثمارات  Tugan–Baranovskyg نمرية الدورات

ز
وتد أشارت إىل أن  القطاع المرصف

ء من يالل عمليات االئتمان  مما يؤدي  ي  إىل رفع مستوى أداء صناعة السلع الرأسمالية بالشك بشك  كبي   ومفاجر
ي  ويستمر ذلك حت   ز ي القطاعات االتتصادية  وفقا لمضاعف االستثمار الكييز

 
 عىلي باف

ً
الذي  ينعكس ايجابيا

ي تنشأ بسبب تراكم مخزون السلع 
الوصول إىل تمة الدورة االتتصادية  وبعدها تلدأ مرحلة الركود االتتصادي  الت 

ي لتلبية طللات االستهال 
ز
ز  ومع عدم تدرة  القطاع المرصف ز المنتجي  كية  لتنت ي موجة التفاؤل  ويسود التشاؤم بي 

ز  وما يتلعم من  ضي 
ة حجم القروض الغي  مسددة بسبب تعير المقي 

االئتمان؛ بسبب نفاذ مصادر التموي   وكير
ي السلع الرأسمالية الثابتم  حيث تلدأ موجة جديدة من اال 

ز
ي السلع الرأسمالية  وهو ما يؤديإهالك ف

ز
إىل  ستثمار ف

ي 
ز
ي الجهاز المرصف

ز
ي صورة ودائع ف

ز
 . ارتفاع الدي   الذي ينتج عنم ارتفاع االديار العائىلي ف

ي  Ralph Hawtrey أما
ز
اٍف ف ز ي يتعرض إىل استيز

ز
ي نمريتم لدورات اخأعمال  أشار إىل أن القطاع المرصف

ففز
ي مرحلة التوسع واالنتعاش االتتصادي؛ بسبب االحتياطي المتا  لديم لمواجهة الط

ز
لب المفرط عىل االئتمان ف

ي إىل اتلاع سياسة رفع أسعار 
ز
(  وهذا ما يدفع القطاع المرصف زيادة الطلب الكىلي )االنفاق االستثماري  واالستهالكي

ي المستوي المناسب  وبالتاىلي تنت ي مرحلة التوسع و 
ز
النتعاش لتلدأ االفائدة للمحافمة عىل حجم احتياطيها ف

 .مرحلة الركود  الذي يؤدي إىل انخفاض االستثمار والدي  القوىمي 
ا نمرية الدورة النقودية  ي مرحلة التوسع  Hayek Friedrich A. Vonhayekوأيي 

ز
ي أوضحت أنم ف

  الت 
ي  ويتم ذلك 

ز
ي من  االئتمان  نتيجة تراكم اخأموال الفائضة للقطاع المرصف

ز
ي واالنتعاش يتم التوسع ف

ز
: ف ز   حالتي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 حالة التشغيل الكامل ومحدودية الموارد. : األول
ةاأل   حالة التشغيل غت  الكامل ووجود موارد غت  مستغلة:  : خت 

ي الحالة األول
ي إنتاج السلع االستهالكية  أو إنتاج السلع فف 

ز
ز استخدام الموارد المحدودة ف : يتم المفاضلة بي 

ي مرحلة 
ز
االنتعاش يتم زيادة رأس المال المخصص إلنتاج السلع الرأسمالية عىل حساب الرأسمالية  وعىل اخأرج  ف

ي عرض السلع 
ز
ز  لوجود نقص ف السلع االستهالكية  وهو ما يؤدي إىل االديار اإلجلاري من تل  المستهلكي 

ي زيادة أيرى 
ز
ي  تستخدم ف

ز
ي الجهاز المرصف

ز
ي شك  ودائع ف

ز
ي و االستهالكية  وهذا االديار اإلجلاري يكون ف

ز
جديدة ف

  حجم االئتمان الممنو . 
ة ي إنتاج ك  من السلع الرأسمالية  اما الحالة األخت 

ز
: وجود موارد متاحم لم يتم تشغيلها بعد  ليحدث زيادة ف

ي الطلب الكىلي  ياصة الطلب 
ز
ي زيادة الناتج والدي  القوىمي  والذي يتعلم فائٌض ف

والسلع االستهالكية  وهو ما يعتز
الكية  مع وجود تيود عىل العرض الكىلي  مما يؤدي إىل ارتفاع أسعار السلع االستهالكية  مقارنة عىل السلع االسته

بالسلع الرأسمالية  وهو ما يخفض الطلب عىل السلع االستهالكية  ويزيد من المخزون  وتكون المحصلة النهائية 
 .هي يفض معدالت االستثمار  وحدوث كساد اتتصادي

ي سياق ما تم ذكره س
ز
ة وف ي  وماىلي توي يؤج  من حدوث دورة الركود لفي 

ز
ز أن وجود تطاع مرصف ابقا  يتبي 

ي يلق طلب فعال؛ 
ز
ي بداية بزوغ الرأسمالية  حيث يتم استخدام القروض ف

ز
ي كانت تحدث بشك  أرسع ف

طويلة  والت 
ز  اء  والذي ال عالتة لم بالدي  المنخفض لقطاع كبي  من المستهلكي  يعتير سمة  والذي أي الطلب المقرون بالرسر

 تلي  من اخأفراد عىلي جزء كبي  من الدي  القوىمي  وإنما هو 
ٌ
أساسية من سمات الرأسمالية  حيث يستحوذ عدد

اء ك  أنواع السلع والخدمات  بما فيها السلع  طلب تم إيجاده من يالل من  االئتمان لألفراد  واخأرس لتموي  رسر
ي توظيف المزيد من اخأموال المودعم لديها؛ االستهالكية المعمره  إىل أن ينقلب الوض

ز
ي رغلة البنوك ف

 
ع مع تالف

ي تأيي  حالة الركود بترصيف أكير تدر من السلع والخدمات  حيث 
ز
لتحقيق المزيد من اخأربا   ورغلة الحكومات ف

ي السدا
ز
ون ف ز الذين يتعير ضي 

ي اخأتراض دون التأكد من الجدارة االئتمانية للمقي 
ز
ي  د تتساه  البنوك ف

بعد ذلك  حت 
ي البنوك وتتوتف دورة رأس المال. 

ز
 (2008)احمدالنجار   تمهر أزمة السيولة ف

ي  2/ 3 
 
 :القطاع غت  المرصف

ي سياسات 
ي  حيث تامت بتبتز

ز
ا بمؤسسات القطاع الماىل غي  المرصف أولت الحكومة المرصية اهتماما كبي 

 : ز ي عىلي مرحلتي 
ز
 إصال  للقطاع غي  المرصف

ز  وتعميق سوق المال  2008-2005) : المرحلة االولي   ( ارتكزت تلك المرحلة عىل إعادة هيكلة سوق التأمي 
 تعزيز كفاءة القطاع العقاري. 

ة:  م   2009( لسنة 10( إنشاء الهيئة العامة للرتابة المالية بموجب تانون )2012-2009) المرحلة األخت 
ز المؤسسات  ي كيان واحد مستق ؛ لتحقيق التكام  والتفاع  بي 

ز
والذي سم  بدمج هيئات الرتابة المتعددة ف

ز الرتابة  واإل  اف عىل الالمالية غي  المرصفية من يالل تطبيقها االيتصاصات الواردة بك  من تواني  ز )تانون رسر تامي 
(  التموي  2000لسنة  93(  سوق اخأوراق المالية )رتم 92لسنة  95(  وسوق المال )تانون رتم 81رتم لسنة 10

ي   (. 2001لسنة  148العقاري )تانون رتم   ( 2014) امنية يي 
ي مرص  ولف

ز
ة طويلة ففتعدد الجهات الرتابية عىل اخأسواق المالية المختلفة كان هو السائد ف ك  مؤسسة ي 

ي تقديم يدمة مالية
ز
ال تكاد تخرج عنها  وهو ما استجوب معم أن تختص ك  مؤسسة بالرتابة   مالية تتخصص ف

وتتها عىل نشاط واحد فقط  وال تزاول الرتابة عىل نشاط آير  فكان هناك الهيئة العامة للرتابة عىل السوق الماىلي  
ز  وكذلك الهيئة العامة عىل شئون التموي  العقاري.  الهيئة المرصية العامة للرتابة عىل  التامي 

اتيجية الرتابة  . المالية النقاط الرئيسية لالسي  ي
ز
 للتطوير القطاع غي  المرصف

ي لها.    ابتكار أدوات مالية جديدة  ومراجعتها تانونيا مع إيجاد إطار رتائر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 المعامالت المالية  ويلق تاعدة للمعلوم
ز
 ات  والبيانات المتعلقة بالخدمات المالية. إنشاء مركز تحكم ف

ي مجال تلادل المعلومات  ومكافحة غسي  اخأموال  
ز
التعاون مع اخأجهزة الرتابة مدنييا  وإتليميا  ودوليا ف

 ومكافحة اإلرهاب. 
 وضع يطة لتعزيز المزايا النسبية للقطاع الماىلي المرصي  ودعم تنافسيتم. 

ز الهيئة العامة للر  ي تطبيق سياسة رتابية واحدة دون أي تضارب. التنسيق بي 
ز
 تابة المالية  والبنك المركزي ف

 :سوق األوراق المالية 1/ 2/ 3
ز بكونها استثمارا طوي  اخأج  إذا ما  تعد سوق اخأوراق المالية إحدى أهم اخأسواق الفرعية لسوق المال  وتتمي 

اء اخأوراق المالية تورنت بالسوق النقدية  وتتمث  الوظيفة اخأساسية لها تجميع  ي  المديرات  وتوجيهها إىل رسر
ز
وف
ي زيادة 

ز
وعات المختلفة وبالتاىلي  ف ي تسهم ف

هذه السوق تتحول المديرات إىل رءوس أموال  وتروض للمرسر
ي  ومن ثم النمو االتتصادي

  . (2013عال علد العال   (االستثمار الحقيف 
ي أنها تمكن 

ز
المستثمر من الحصول عىل حقوتم دون الحاجة إىل تسيي  وأهمية سوق اخأوراق المالية تتمث  ف

وع من يالل تداول  ي إنهاء استثماره  ويروجم من المرسر
ز
وع إذا رغب ف كة  أو تصفية المرسر وع /الرسر أصول المرسر

كات من يالل  ي تمث  حقوق هذه اخأصول  كما أنها تخلق رتابة يارجية وغي  رسمية عىل أداء الرسر
اخأوراق المالية الت 

كات حماية من مخاطر التضخم مؤ  كة وأدائها  باإلضافة إىل أنها توفر للرسر رسر اخأسعار الذي يتحرك تلعا لوضع الرسر
ائية؛ حيث تعد وسيلة تعويضية عن ارتفاع اخأسعار.   ( 2009)سمي  رضوان   المالية  وتآك  القوة الرسر

ز   :وينقسم سوق اخأوراق المالية إىل نوعي 
كم مساهمة.  األول:  ي رسر

ز
  أوراق مالية تمث  حق ملكية والذي يمث  أسهم ف

 :   أوراق مالية تمث  حق دائنية مقاب  فائدة ثابتة كالسندات.  األخت 
ي يوضح الفرق بي   السهم والسند: 

ر
 (2009فتخي عطيم    ) والجدول اآلت

 السند السهم

كة.  كة او الحكومة.  جزء من راس مال الشر  جزء من قرض علي الشر

ي 
 
كه، وله حق التدخل ف يملك جزءا من الشر

كة.   إدارتها، ال يسدد إال بعد تصفية الشر
كة، وليس له عالقة بإدارة  مقرضا للشر

كة.   الشر

 يأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون. 
 

له وقت محدد لسداده عند اإلفالس، حيث 
 يتم  توزيعه بالحصص. 

كات إصدار  السندات عن إصدار اخأسهم  عىل أساس أن التموي  بالقروض أت  وعمليا تفض  الكثي  من الرسر
تكلفة  وأريص نسبيا من التموي  من يالل زيادة رأسماىلي اخأسهم  فالفائدة عىل السندات يتم استقطاعها من 
ز أن زيادة عدد اخأس ي حي 

ز
ي  وبالتاىلي زيادة ربحية السهم ف يتر

كات  مما يؤدي إىل انخفاض العبء الرصز م هأربا  الرسر
 (2009)سمي  رضوان    .من شانم يفض ربحية السهم

ويؤيذ عىل ذلك الراي: من أصحاب نمرية الرافعم المالية أنم كلما زادت الرافعة المالية زادت مخاطر 
اإلفالس  وكلما زادت مخاطر اإلفالس ارتفعت نسلة العائد المطلوب تحقيقم من جانب المستثمر  والذي يؤدي 

 لقيمة الذاتية خأسهم المنشاة )القيمة الحقيقية( وبالتاىلي القيمة السوتية لألسهم. بدوره إىل انخفاض ا
 
 

 :وتنقسم سوق األوراق المالية إل نوعي   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

كات الخاصة اخأسهم  والسندات من األول: السوق األولية : )سوق إصدار أول مرة(: من يالل طر  الرسر

حكومية لالكتتاب العام  وتضمن السوق اخأولية توجيم يالل البنوك  أو تيام البنك المركزي بطر  سندات 
ي التوسع بإصدار أسهم لزيادة 

ز
ي مرحلة التكوين  أو الراغلة ف

ز
وعات ف ي مسارها الصحي   إىل مرسر

ز
المديرات ف

تب عليم من تكلفة اض وما يي   .الرأسمال  وهو يعتير عند الكثي  بدي  أفض  من االتي 
: السوق الثانويه  .ول(: يتم تداول أوراق مالية سبق إصدارها من يالل السوق اخأولية: )سوق تدااألخت 

اء أوراق مالية جديدة من  ز يتوتف ك  منهما عىل اآلير  فوجود السوق الثانوية يشجع اخأفراد عىل رسر وكال السوتي 
 (2007السوق اخأولية نمرا إلمكانية بيعها مره أيري عند الحاجة إىل نقود. )عالء الدين جير  

ي الدولة فإذا كان هناك: واخأ 
ز
ص  أن سوق اخأوراق المالية يعتير مؤرسر أو مرأه للوضع االتتصادي السائد ف

ي أسعار الفائدة غي  مصحوب بضغوط تضخمية فإنم سوق اخأوراق المالية 
ز
ي معدالت الربحية وانخفاض ف

ز
ارتفاع ف

ي من تضخم وأسعار ف
ي أن يكون تويا والعكس إذا كان االتتصاد يعائز

د أن ائدة مرتفعم وبطالة فان السوق البينلغز
ي الهبوط واالنهيار. 

ز
 (2009)سمي  رضوان   يكون ضعيفا حيث تايذ أسعار اخأوراق المالية ف

ي العديد من الدول أن سوق اخأوراق المالية سلكت مسلكا مغايرا للمروف االتتصادية  فقد 
ز
ولكن نجد ف

ي ذلك بعض الممارسات  يحدث أن يكون الوضع االتتصادي تويا  ولكن السوق
ز
ي اتجاه نزوىلي  والسبب ف

ز
يكون ف

ز اخأصول غي  السلمية؛ ك ها  ويؤدي ذلك إىل استقالل بي  نرسر اإلشاعات  وأساليب التالعب  والمضاربات وغي 
ي سوق اخأوراق المالية

ز
ي تتداول ف

 .الماديم المملوكم للمنشأة )أص  ثروة( واخأصول المالية الت 
 :قطاع التامي    2/ 2/ 3

ي شك  احتياطيات يسم  بتوجيها إىل استثمارات تخدم يطط 
ز
هو ذلك القطاع الذي تتجمع فيها اخأموال ف

ز القطاعات االتتصادية اخأيرى  حيث إنم يوفر الحماية االتتصادية   هاما بي 
ً
ز موتعا التنمية  ويحت  تطاع التأمي 

ية والمادية  وبذلك يعتير الدرع ا ي من أية أزمات تد تواجم االتتصاد القوىمي المناسلة لموارد المجتمع البرسر
 
  لواف
ي نمو واستقرار القطاعات االتتصادية المختلفة

ز
 ف
ً
 (2020عيد أبو بكر   ( ويؤدي دوًرا رئيسيا

ي تحقيق أهداف يطط التنمية االتتصادية  ويرج  ذلك لما يمثلم هذا القطاع  
ز
كما يساهم بصورة فعالة ف
ي تجميع المديرات الوطنية  مما يتطلب من هذه من ثق  ماىل نتيجة للدور اللارز ا

ز
ز ف كات التأمي  لذي تقوم بم رسر

كات درجة عالية من الكفاءة المالية  .الرسر
ز التجاري  باإلضافة إىل التامينات االجتماعية وصناديق المعاشات كات التامي  ز من رسر  :ويتكون تطاع التامي 

ز  - ز لنشاطي  ز رئيسيي  ز تقوم بوظيفتي  كات التأمي  ز هما: رسر  متكاملي 
ي تقديم الخدمات التأمينية للمؤمن النشاط األول  -

ز
( ويتمث  ف ي : هو نشاط االكتتاب )النشاط اإلنتاجر

ز  م فيها أحد الطرفي  ز
ز  ويلي  ي و  –وهو المؤمن  –عليهم  من يالل عقود التامي 

هو أن يؤدي إىل الطرف الثائز
 عليم بدفعم عند وتوع يطر 

ُ
فق
 ة
ما أو يسارة  وذلك مقاب  رسم محدد القيمة المؤمن لم تعويض ماىل ُيت

مة بينهما  ويتسم هذا العقد أنم عقد تجاري يهدف إىل  وط العقد المير )تسط( يدفعم المؤمن لم وفقا لرسر
ي يتحص  عليها المؤمن. 

 (2015)موسي القضاه    تحقيق اخأربا  من يالل اخأتساط الت 
-  : ي اس النشاط األخت 

ز
ي اخأوجم االستثماريهو نشاط االستثمار  ويتمث  ف

ز
اكمة لديها ف ي تثمار اخأموال المي 

ة الت 
ي ظ  تنوي    ع أمث  لهذه اخأوجم  فوفقا 

ز
ز الضمان والربحية والسيولة ف حددها القانون؛ بحيث تتوافر فيها التوازن بي 

ز المرص  كات التامي  ز يتم استثمار اخأموال المتاحة لرسر كات التامي  ي للقانون المرصي المنمم الستثمارات رسر
ز
ية ف
االوعية االستثمارية اآلتية: شهادات االديار  أوراق مإلىة حكومية ومضمونة  أسهم وسندات  ودائع  تروض 

ها من أشكال االستثمار.  ي  غي 
ز  وثائق صناديق االستثمار  عقارات وأراضز  (2020عيد أبو بكر  ( بضمان وثائق التامي 

ي  :Social Security System نمام التامينات االجتماعية3-2-2-1 -
ز
ز ف هي نمم إجلارية تمن  للموظفي 
 االجتماغي يستند إىل استقطاع نسب محدده من اخأجر اخأساسي  

ز الحكومة والقطاع العام والخاص  ونمام التأمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 االجتماغي إال أنها غي  كافية لرفع مستوي 
ز ز نمام التامي  ة للموظف  وبالرغم من محاوالت تحسي  واخأجور المتغي 

ي اخأفراد 
ز لها نمرا للتأثر بمعدالت التضخم. وتتسم التأمينات االجتماعية بمجموعة من الخصائص الت  المستحقي 

 وهي 
ز ها عن اخأنواع اخأيرى من التأمي  ز

ة
  :تمي 
 .برامج إجبارية- 
 من الدخل- 

 
 .توفر حد أدت

 من العدالة الفردية. - 
ً
 تؤكد عل الكفاية االجتماعية بدال
: تعويض الدي   وتعويض الخطر عند حدوثم  وإعادة  وتتمث  أهداف التأمينات ي أمور ثالثة هي

ز
االجتماعية ف

توزي    ع الديول  حيث تتعام  التأمينات االجتماعية مع ستة أيطار تعرض لها كافة المجتمعات  وتتمث  هذه 
ي أيطار طبيعية كالشيخوية  والعجز والوفاة  أو نتيجة أيطار مهنية  كأمراض المهنة 

ز
عم   أو وإصابة الاخأيطار ف

 .نتيجة أيطار اتتصادية كاللطالة
ي عدد من الدول ومن بينها  

ز
ي النمم القومية للتامينات االجتماعية وللمعاشات ف

ز
أما عن بنود االستثمار ف

 : ي
ز
ي ف
ي الثمانيات والتسعينات من القرن الماضز

ز
 مرص نجد أنها تمثلت ف

 .سندات حكومية وودائع ثابتة- 
 .وسندات إسكان قروض ورهون عقارية- 
 .أسهم وصكوك ملكية- 
 .عقارات مبنية واستثمارات أخرى- 

ز الخاصة أو المهنية3-2-2-2    Private Funds (Occupational Pension صناديق التأمي 
Fund): 

ي القائم عىل ملدأ 
ز التعاوئز تنشأ صناديق الخاصة بناء عىل اتفاتيات أصحاب االعمال  وهي من أنواع التامي 

ز ضد أيطار انخفاض  ي يتحقق بها التأمي 
التكاف  االجتماغي  ف ي نمام غي  هادف للرب     خأنها تعتير من اخأدوات الت 

ي المستقل   وتعتير أحد مصادر تموي  يطة التنمية بالدولة  وذلك باستثمار ما ال يق  عن 
ز
من  %25تيم الدي  ف

ي اخأوراق المالية المضمونة من الح
ز
ي تحقيق هذا الغرضإجمإىل أموالها ف

ز
ي تستخدمها الدولة ف

 .كومة  والت 
اكات من  -  ي الدولة: حيث إن يصم االشي 

ز
تعتير الصناديق الخاصة أحد أوعية االديار  وتكوين اخأموال ف

ي إذا توافرت لديهم 
ائية للعض أفراد المجتمع  والت  أعضاء تلك الصناديق يعم  عىل امتصاص جزء من القوة الرسر

 .ستوى العام لألسعار  وبالتإىل ف ي تساعد عىل الحد من تأثي  التضخمخأثرت عىل الم
ي  - 

ي الدولة الت 
ز
 االجتماغي  وبصفة ياصة ف

ز تعتير الصناديق الخاصة وسيلة لتدعيم النمم القومية للتأمي 
 ال تعم  عىل زيادة معاشاتها مع ارتفاع اخأسعار

 :سوق التمويل العقاري 3/ 2/ 3
ي زيادة النمو السوق العقاري المرصي ي

ز
؛ لما لم من دور ف عتير ركن أساسي من أركان االتتصاد القوىمي

ي الصناعات 
ز
ي القطاع نفسم  أو ف

ز
ي يلق فرص العم  سواء ف

ز
االتتصادي  والحد من الفقر واللطالة  حيث يساهم ف

ا من أصول القطاع العائىلي   ي تص  إىل مئة صناعة ومهنة  حيث يمث  جزءا كبي 
في  السكن فتو  المكملة لم  والت 

ي عام 
ز
وري عىلي مختلف طلقات المجتمع  وف

ة  2001المالئم لألرس واخأفراد أمر ضز شهد هذا السوق طفرة كبي 
بعد تحول المستثمرين من القطاعات االتتصادية التقليدية  )تجارة وزراعة  صناعة ( إىل تطاع العقارات تأثرا 

ة ي عدد من الدول العربية بارتفاع أسعار النفط  وتحقيق فوائض مالية كبي 
ز
 (2003   )رشدي صال   .ف

يعرف بأنم نشاط أتراض  أو نشاط تمويىلي تمارسم  2001لسنة  148التموي  العقاري وفقا لقانون 
ي 
كات التموي  العقاري المريص لها  والبنوك سواء بنوك تجارية أو متخصصة الت  اخأشخاص االعتلارية العامة  ورسر

ميم او تقع تحت رتابة للبنك  اء او البناء او الي  ي االنشطم العقارية فقط سواء بالرسر
ز
المركزي المرصي لالستثمار ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

ىلي  تجاري  إداري أو يدىمي  وذلك بضمان حق االمتياز عىل العقار لصال  الجهم 
ز ي كافة أنواع اإلسكان ميز

ز
ز ف التحسي 
 .الممولم

ملارسر  وغي  ملارسر كاطراف اتفاق التموي   ومنمومة التموي  العقاري تتكون بعدد كبي  من اخأطراف بطريق
كات التموي  العقاري  البنوك التجارية  ي  اللائع  الممول(  الجهات المسئولة عن البناء والتشييد  رسر )المشي 

هم ز  جهات التوريق  مستتثمري السندات وغي  كات التأمي   (2004)عىلي شاكر    .والمتخصصة  رسر
ي حاالت الركود وتتاثر العقارات باخأوضاع االتت 

ز
ي حاالت االنتعاش ترتفع اخأسعار والعكس ف

 صادية السائده ففز
  واخأزمات تنخفض أسعارها

ه الكثي  مخزنا ومستودعا للقيمة  حيث يعد أكير أمانا وأت  مخاطرة من  واالستثمار العقاري يعتير
ز بعدد يصائص تجعلم أكير جاذبية ي فالعقار يتمي 

ي القطاع الحقيف 
ز
ي  تاب  للتداول  خأفراد: مث  أنم غ االستثمارات ف

ز يراه اللعض اآلير أنم  ي حي 
ز
تب عليم تكليف تخزين أو نق   يتم استخدامم كضمانم للحصول عىل تموي . ف ال يي 

يعية   ي المكونات الدايلة فيم  حدوث تعقيدات تانونيم وترسر
ز
ة التنفيذ  تقللات اخأسعار ف معرض لمخاطر طول في 

 (2009)رشدي صال   .والرتابة  صعوبة تسيي  اخأصول العقارية وتت حدوث االزمات زيادة تكاليف العمالة
والعقار مثلم مث  أي سلعة يتحدد بعوام  العرض  والطلب  فجانب الطلب يتاثر طرديا بعدد من عوام  
ي بهدف أحداث

ز
 مث  عدد السكان  مستوي ديول اخأفراد  حجم التموي  المخصص لم من ِتل  القطاع المرصف

ي  وأسعار 
اء اخأراضز تنمية عمرانية تنفيذا لرؤية الدولم أما جانب العرض يتاثر طرديا بتكاليف بناء العقار من تكلفة رسر

عناض البناء ومديالتم الحديد  واخأسمنت توافر الخدمات  والبنية اخأساسية المتقدمة من كهرباء  ومياه ومدارس 
ي 
ز
ها  معدل الربحيم المتحقق ف   القطاع العقاري. ومستشفيات وغي 

ي تمويل القطاع العقاري: 
 
 دور البنوك ف

ي المجال  -
ز
ي ديولها المجال العقاري القدرة عىلي تكوين محافظ استثمارجديدة متنوعم ف

ز
تكتسب البنوك ف

ة   لة اخأج ( طوي –متوسطة  –واالجال  حيث يحتاج إىل التموي  العقاري مصادر تموي  مختلفة سواء كانت )تصي 
ة زمنية  ي تتطلب في 

وإن كان التموي  طوي  اخأج  خأكير من عرسر سنوات هو اخأكير طللا نمرا لطبيعة النشاط  والت 
ي تدفقات اخأتساط اآلجلة للعمليات الجارية أي 

ز
ي يلق السيولة المستقللية  والمتمثلة ف

 
طويلة لتنفيذها تساهم ف

ي المستقل 
ز
 .  تقل  من مخاطر السيولة ف

ز مستويات دي  من أهداف  - ي العالتة بي 
ز
ي يقدمها البنك هو تحقيق التوازن ف

برامج التموي  العقاري الت 
ي السوق العقاري يتأثر بمعدالت الفائدة 

ز
اخأفراد  وأسعار العقارات  ومعدالت الفائدة. وتحديد معدل الفائده ف
ي البنوك  أو ما ُيطلق عليم تكلفة الفرصة اللديلة  فهناك أنواع 

ز
ي من المالسائدة ف

مكن أن عديدة من االئتمان الت 
ي السوق العقاري. 

ز
ز ف  جذبا للمتعاملي 

 تقدم تمويال بتكلفة ات  تكون أكير
كات العقارية   - ي السوق العقاري  حيث تقدم تروضا للرسر

ز
ز ف يي 

ز والمشي  تقدم البنوك التموي  لللائعي 
اء الع د قار بالتقسيط  وفقا لقواعد وإجراءات للسداوجمعيات اإلسكان )ائتمان عقاري(  وكذلك تتي  لعمالئها رسر

ي يتم بها بيع العقار  مقدار المقدم الذي سيدفعم 
ي مع سياسة البنك بعد أن تحدد تيمة وعدد اخأتساط الت 

تتماسر
ي لللائع  وذلك بعد االتفاق عىل مواصفات العقار وثمنم  (2009،)رشدي صال   .المشي 

ي تستند إليها البتتمث  أهميم العقارات بالنسلة للبن -
ي أنها تمث  أحد الضمانات الت 

ز
ي عدة جوانب ف

ز
نوك وك ف

ي عمليات 
ز
عند تقديم القروض لعمالئها  وهو ما يعرف بضمان رهن عقاري  كما أنها تلجا إىل القروض العقارية ف

ي سوق اخأوراق المالية من يالل عمليات التوريق أو التسنيد
ز
 .اكتتاب ف

ي  - 
ز
ي أزمة المالية العالمية ف

ز
ي سيمت بأزمة الرهون العقارية حيث 2008التموي  العقاري كان سبلا ف

  والت 
ي االئتمان العقاري إىل المخاطر  حيث إن المواطن 

ز
ي االتتصاد اخأمريكي  وتورطت البنوك ف

ز
ي تطاع العقارات ف

ز
بدات ف

اء مسكن لم  وكان سداد ت ض من البنك لرسر ار لك القروض العقارية يتم بعد احتساب البنك أسعاخأمريكي كان يقي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 النهاية إىل عدم تدرة المواطن اخأمريكي عىل سداد تروضم  وعدم القدرة عىل 
ز
ايدة لك  سنة  وأدى ذلك ف ز فائدة مي 

وعات ي سيولة البنوك  وعدم القدرة عىل تموي  المرسر
ز
ي ألزم بها  مما أدى بالتاىلي إىل عجز ف

ام باخأتساط الت  ز  االلي 
ز    كات التأمي    ضغطا عىلي القطاع الماىلي بشك  كبي   مع زيادة المطلوبات من البنوك ورسر

َّ
الجديدة  وهو ما شك

ي أمريكا. 
ز
ى ف  من مدايليها  مما أدى إىل افالس بعض المؤسسات المالية الكير

ي  )فتخي  حيث أصلحت أكير
  مصطفز

2009) 
 :التاجت  التمويلي  4/2/3

  ووفقا لهذا القانون فإن التاجي  التمويىلي 1995( لسنة 95للقانون المرصي رتم ) تم إديال هذا النشاط وفقا 
 إىل عقد 

ً
م بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر اىل المستأجر منقوالت مملوكة لم أو تلقاها من المورد استنادا ز هو عقد يلي 

  .من العقود  ويكون التأجي  مقاب  تيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر
وعات من الحصول عىل المعدات واآلالت الالزمة لم من يالل   ز المرسر وظهرت فكرة التأجي  التمويىل لتمكي 

ز ضمانات   ة زمنية  مع تأمي 
ائها  أو تملكها مقاب  أدائم اخأجرة المستحقة ك  في  اخأصول الثابتة  بدال من رسر تأجي 

داده ي  إذا امتنع المستأجر عن سداد اخأجرة  كما أنها تت كافية للمؤجر بالنسلة لملكية اخأص   بحيث يمكنم اسي 
ي االبقاء عىل 

ز
ي نهاية مدة العقد ف

ز
ي العقد  إذا رغب ف

ز
ز يتم تحديده ف اء هذه اخأصول مقاب  سعر معي  للمستأجر رسر

 (2021)سمي  مرتص  . .اخأص   ونق  ملكيتم لم
ك  ي إيجاد مفاهيم جديدة  مفادها أن الي 

ز
ز عىل استخدام اخأصول هو الذي يحقق الرب   ساهم التأجي  التمويىلي ف  ي 

وة  ز الملكية االتتصادية  والملكية القانونية لالص   فالير وليس الملكية  من يالل تطبيق مفهوم الفص  بي 
 (2019)جمعم الفايري   .الحقيقية تتحقق من جراء استعمال اخأص  وليس مجرد تملكم

ي 
 
 :تتمثل أطراف التاجت  التمويلي ف

 من طرف المستأجر. المؤجر:  -
ً
اء اخأص  بحسب المواصفات المحددة مسلقا  هو المسئول عن رسر

ي نهاية  -
ز
وعم دون تملكم ف ي مرسر

ز
المستأجر: هو المستفيد من عملية التأجي  التمويىلي فيستعم  اخأص  ف

ي نهاية المدة )تاجي  تمويىلي 
ز
(  أما إذا أجره مع االحتفاظ بمكليتم ف ي االغلب )تأجي  تشغيىلي

ز
  (المده ف
ي إجراءات بيع اخأص  موضوع  -

ز
المورد الطرف غي  الملارسر بالعقد  عالتتم تكون فقط مع المؤجر  وتنحرص ف

   عملية التاجي  بصفة عامة. 
ي تطاعاتم الرئ وب  هذا فإن التاجي  يعتير بديال  -

ز
ي ويزداد العم  بم ف

يسية عن التموي  التقليدي  فهو تموي  عيتز
ي االتتصاد  كالقطاع الصناغي و 

ز
الزراغي  وتطاع اإلسكان  والنق  والمواصالت  وكذلك تطاع الصحة ف

ز كفاءة القطاع المالية من يالل:  ي تحسي 
ز
ها  وهذا النوع من التموي  ساهم ف  مرتص )سمي   )المستشفيات( وغي 

 2021) 
 
 

ز مصادر التموي  المختلفة - وعات مع زيادة المنافسة بي    .تخفيض التكإلىف الت  تتحملها المرسر
التأجي  التمويىل يقضز عىل حاجة المنشآت لتكوين احتياطيات أو طر  أسهم جديدة أو تعدي  هيك  رأس  -

تب عليم زيادة  وعات الجديدة اخأمر الذي يي  المال  مما يؤدى إىل اإلرساع بإجراء التوسعات  ورسعة تنفيذ المرسر
   التشغي  والحد من اللطالة. 

اض خأجال متوسطة وطو  - اء اخأصول  -يلة اخأج  الحد من االتي  وهي اخأنواع الت  كانت تناسب تموي  رسر
وعات لرسعة  الرأسمالية من المعدات واآلالت  واستلدالها بالتأجي  التمويىل  ويعد من أكير الوسائ  مناسلة للمرسر

وعات مجاالت ايتيار أوسع لمصادر التموي   .حصولها عىل هذه اخأصول  مما يوفر للمرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

كات صناعة تأجي  اخأص -  للرسر
ً
 من أن يقرض البنك أمواال

ً
ول تؤدى إىل تجنب مخاطر  وأعلاء االئتمان فلدال
ها لها مما يؤدى إىل زيادة نشاط السوق.  اخأصول واآلالت وتأجي    يقوم بتوفي 

كات لتأجي  اخأصول  وذلك بضمان وعائد  - ي تموي  إنشاء رسر
ز
إمكان استخدام فائض اخأموال لدى البنوك ف

ي تحص  عليم من اإلتراض.  أكير من العائد 
  الت 

   التغلب عىل مشاك  السقوف االئتمانية الت  تؤدى إىل وجود أموال فائضة غي  مستغلة -
ي النمو االتتصادي خأن التأجي  التمويىل يوفر التموي  الكام  بنسلة  -

ز
للمستثمرين   % 100المساهمة ف

. لتشغي  أصول رأسمإلية تمث  إنتاجيتها إضافات للناتج    القوىمي
يبية للمستثمرين من يالل يصم تيمة اخأتساط  واستقطاع إهالك اخأص  مح  التأجي   - تحقيق مزايا ضز

ز المؤجر والمستاجر يلة وهو ما يعود بالنفع عىل الطرفي   (2009)جمعم الفايري   . من الدي  الخاضع للرصز
ي حالة التأجي  الدوىلي يارج الدولة إذ ال  -

ز
ان المدفوعات ف ز ز مي  مة تقترص التحويالت للخارج عىل تيتحسي 

اد.  اء عن طريق االستي  ي حالة الرسر
ز
 اإليجارية فقط  بينما يتم تحوي  كام  اخأص  الرأسماىلي للخارج ف

 :التخصيم 5/2/3
كم عليم أي أعلاء مالية  ويزداد فيم المللغ الممول كلما  هو إتراض تائم عىل اخأصول )السلع( وال تتحم  الرسر

القلض  أو المستحقات المالية  وتعدل تكلفة يدمة التخصيم وفقا للمللغ الممول  فهو يختلف عن زادت أوراق 
ي دفع الفوائد المستحقم عىل مللغ القرض  الذي يكون فيم المللغ 

ز
ي الذي ينتج عنم ديون تتمث  ف

ز
التموي  المرصف

 .سنوي القرض ثابتا  ويكون تكلفة القرض نسلة محددة عىل المدى الطوي  عىلي أساس
اء مستحقات العمي  بخصم يتم  ز العمي  والمدين  حيث يقوم برسر وفيم المخصم يقوم بدور الواسطة بي 
ائها  ي تامت برسر

ي رسوم من العمي  مقاب  ادارتها للمستحقات العمي  الت 
كة التخصيم تتلف  االتفاق عليم مسلقا فرسر

كة التخصيم  وا ي السلع والدائن مورد االسلع  منم  ويكون أطراف عملية التخصيم ثالثة هم: رسر لمدين مشي 
كة التخصيم مح  الدائن بعد أن باع لها مديونتيم مقاب  الحصول عىل سيولة منها حيث تتعام  مع  وتح  رسر

 .المدين بشك  ملارسر 
ي إمما سبق يتض  أن عقد التخصيم  ما هو 

ز الطرف اخأول هو مورد السلع والطرف الثائز ال عقد يضم طرفي 
والذي يتعهد بتقديم التموي  للمورد عن طريق تسديد مستحقاتم لم مقدما عىل أن يتوىل تحصي   هو المخصم 

ي عقد التخصيم
ز
ة زمنية محددة ف  .تلك المستحقات فيما بعد  وذلك نمي  رسوم لفي 

ي العمي  والمدين  
ز
ز طرف ي نفس الللد  ويكون هناك مخصم واحد ما بي 

ز
والتخصيم تد يكون محليا دايال ف

كة المصدرة وتد ي ي حالة التصدير يكون هناك مخصم لرسر
ز
ز بلدين بينهما عالتات تجارية  ويكون ف كون دوليا  ما بي 

ي تاري    خ االستحقاق  ويكون ذلك بالعملة 
ز
اء ديون المصدر ويتوىلي تحصي  المستحقات من المستورد ف

يقوم برسر
كة اخأ  ي دفع الفواتي   او المستحقات المطلوبة عىل الرسر

ز
م جنبية المستوردة  وهنا يتحم  المخصالمستخدمة ف

اد مخاطر االئتمان )التخلف عن  ز يتحم  مخصم االستي  ي حي 
ز
مخاطر تغي  تيمة العملة  ويجب أن يتحوط منها ف

 (2017) اسماء القمصان    السداد(. 
ي النمو :  ثانيا: الدراسات

 
ي تناولت دور القطاع المالي ف

 السابقة التر
ز النمو االتتصادي  فاخأنممة المالية غي   ( تنميةGoldsmith, 1969إن ) ي تحفي 

ز
القطاع الماىلي هي اخأساس ف

ي تؤدي إىل تطوير 
المتطورة تؤدي إىل تثبيط النمو االتتصادي. لذلك فإن االهتمام بالسياسات واتخاذ االجراءات الت 

ي اعىل عملية االديار واالستثمار  ومن ثم عىل ا  لنمو االتتصادي. القطاع المإىل سيكون لم أثرا ايجائر
ي الللدان النامية كما تدم أدلة  كما أوض  

ز
ي الناتج المحىلي ف

ز
ي اخأغلب يكون لديها الحصة اخأكير ف

ز
أن البنوك ف

ي كثي  من اخأحيان 
ز
ي  وسوق اخأوراق المالية ف

ز
أن  –ائًما ال يعتقد ذلك د -تشي  إىل أن مؤسسات القطاع غي  المرصف

ي تحظز به
 ا البنوك مع توسع الللدان اتتصادًيا. ينموا بنفس اخأهمية الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

عىل أن التنمية المالية ال تؤدي إىل تسارع النمو االتتصادي دائما  فالقطاع  Robinson,1952)بينما أكد ) 
ي القائم عىل بنية اتتصادية حقيقية تائمة عىلي تطور زراغي 

المإىل تد يكون عائق امام النمو االتتصادي الحقيف 
ي  ف ي تد تنتق  من دول أيري  وإن القطاع المالية وصناغي وتكنولوجر

االسواق المالية تد تعصف بها اخأزمات الت 
ي النمو ولكنم يكون نتيجة لم. 

ز
 ال يكون سبلا ف

ز هما  :وبالتإىل فعالتة القطاع بالمإىل بالنمواالتتصادي تتضمن فرضتيي 
 ( Schumpeter,1911( والذي اتفق معم فيها من تل  )  Goldsmith, 1969: فرضية )الفرضية االولي 

ض أن  التطور المالية يؤدي إىل نمو اتتصادي.  ي تستند إىل أن تفي 
 الت 

ي  فعندما ينمو  (Robinson,1952) لفرضيةالثانيةا
ض أن الجانب المالية يتبع االتتصاد الحقيف  تفي 

وعات هي االتتصاد  يزداد الطلب عىل الخدمات المالية من تل  اخأ 
كات  أي أن االنشطة الحقيقية والمرسر رس والرسر

ز يكون التموي  تابعا لها  بحيث تمهر اخأسواق والمؤسسات المالية حينما تكون هناك حاجة  ي حي 
ز
ي تقود ف

الت 
  .إلىها

 تطور القطاع المالية  والنمو االتتصادي ال يمكن إطالتها عىلي 
ز ووفقا للدراسات التطبيقية  فان العالتة بي 

ي 
ز
ي اخأج  الطوي  عنم ف

ز
ين تختلف حسب ظروف ك  دولة  وتختلف كذلك ف ز المتغي  العموم؛ حيث إن العالتة بي 

ي تناولت عالتة النمو االتتصادي بتطور القطاع المالية )سواء القطاع 
ي الدراسات الت 

ز
اخأج  القصي   وهو ما اتض  ف

ي كانت متنوعة من ع
ي أو سوق اخأوراق المالية( والت 

ز
ي الدراسة  ودرجة المرصف

ز
دة نواجي كعينة الدول الدايلة ف

ي االج  الطوي  او القصي  )ربعية او شهريم (  فضال عن 
ز
التقدم االتتصادي لتلك الدول  استخدام بيانات ف

ات القطاع المالية ات للنمو االتتصادي  أو مؤرسر ات المستخدمة كمؤرسر  .المتغي 
ي أشارت إىل أن التنمية المالية مهمة للنمو  ( (Raymond Fisman, Inessa Love,2003دراسة  -1

والت 
كات ذات المشاري    ع عالية القيمة  أما  االتتصادي  خأن اخأسواق المالية تخصص رأس المال بشك  أكير فاعلية للرسر
 
ً
ي شك  ائتمان تجاري يكون مصدًرا بديال

ز
ي ف
اض الضمتز ي اخأسواق المالية غي  المتطورة  فاالتي 

ز
كات ف بالنسلة للرسر

ي تعتمد بشك  أكير عىل تموي  االئتمان التجاري تمهر معدالت نمو أعىل لأل 
موال  وتوصلت إىل أن الصناعات الت 

ي الللدان ذات المؤسسات المالية اخأضعف
ز
 .ف

ي أن    (Valerie R. Bencivenga; Bruce D. Smith,1991دراسة ) -2
ز
فقد أيدت أدبيات النمو الدايىلي ف

ت زيادة متطللات االحتياطي  التنمية المالية )القمع( لها  آثار إيجابية )سلبية( عىل النمواالتتصادي  واعتير
 . ي
ي لها تاثي  عىلي معدالت النمو الحقيف 

 أو رفع سقوف أسعار الفائدة من أدوات القمع المالية الت 
ي دول غرب Esso, 2010) دراسة -3

ز
 تطور القطاع الماىلي  والنمو االتتصادي ف

ز ( تامت بدراسة العالتة بي 
ة إ  تطور القطاع الماىلي  والنمو   2005-1960فريقيا )إيكواس( يالل الفي 

ز ز وجود عالتة موجلة بي  وتبي 
: )كوت ديفوار  غينيا  النيجر  توغو(  بينما كانت  ي أربعة دول  هي

ز
ي اخأج  الطوي   وذلك ف

ز
االتتصادي ف

إلىون  الرأس ا ز هم )سي  ي دولتي 
ز
ي اخأج  الطوي   وذلك ف

ز
(. العالتة سلبية ف  خأيرصز

ز التنمية المالية  والنمو    (Nuno Carlos leito,2010دراسة ) -4 ي الصلة بي 
ز
بحثت هذه الدراسة ف

ي  ز  (EU-27) االتتصادي حيث تم اتخاذ عينة من دول االتحاد اخأوروئر ازي  وروسيا والهند والصي  (  BRIC)   ودول الير
ة  ي النمو االتتصادي  وأوضحت النتائج أن التنمية 2006-1980  يالل الفي 

ز
  .المإلىة تساهم ف
ي أربعة اتجاهات

ز
ز القطاع المإىل والنمو تنحرص ف   :وعموما العالتة بي 

ي دراسة )االتجاه األول
ز
ي دعمت االتجاه من النمو االتتصادي إىل    (Chakraborty,2008: ظهر ف

  والت 
ي ما إذا كانت التنمية  القطاع الماىلي  وهدفت هذه الدراسة إىل تحديد 

ز
ي النمو االتتصادي ف

ز
الهند  المالية تد تسبلت ف

ي   2008- 1996 منذ عام 
 نمو الناتج المحىلي اإلجماىلي الحقيف 

ز ي التفاعالت الديناميكية بي 
ز
  حيث تم التحقيق ف

ز رأسمالية سوق اخأوراق  ات التنمية المالية   وأشارت النتائج إىل وجود عالتة مستقرة طويلة المدى بي  ومؤرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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  كما توصلت إىل أن السببية تمتد من المالية  
ي  ومعدل نمو الناتج المحىلي اإلجمإىل الحقيف 

ز
واالئتمان المرصف

ي تحقيق الهدف 
ز
ي إىل رأسمالية سوق اخأوراق المالية. واعتمدت الدراسة ف

معدل نمو الناتج المحىلي اإلجماىلي الحقيف 
ابطة مع تطور سوق اخأوراق المالالذي تسغ عليم عىل معدالت النمو لقطاغي الصناعة والخدمات   ي كانت مي 
ية الت 

ز يمتد من معدل النمو إىل رأسمالية  ي والعمق المالية. وكان اتجاه السببية لكال القطاعي 
ز
وكذلك تنمية القطاع المرصف

ي والنمو الصناغي  بالمعتز 
ز
ز االئتمان المرصف ز بي  ي كال االتجاهي 

ز
ز السببية كانت ف ي حي 

ز
لعام  اسوق اخأوراق المالية ف

ي الهند
ز
ي التطور الماىلي ف

ز
 .أن النمو االتتصادي "تسبب" ف

 : ي
 
  دراسات دعمت االتجاه من القطاع الماىلي إىل النمو االتتصاد والذي ظهر من يالل االتجاه الثات

ي تناولت    (Caporale et al,2005) دراسة -1
( والت  ز يا  كوريا الجنوبية  الفلبي  ز عدد من الدول )شيىلي  مالي 

ة من  وتوصلت الدراسة إىل أن تأثي  السببية يتجم من تطور سوق المال إىل النمو 1998-1979للفي 
 .االتتصادي  فالنمو االتتصادي  يتحقق من يالل زيادة تخصيص الموارد ورفع كفاءة االستثمار

ة    (Rousseau and Vuthipadadorn,2005) دراسة -2 ي الفي 
ز
ي طلقت عىلي عرسر دول آسيوية ف

والت 
يا لالستثمار ويدعم  2000-1950الزمنية من   ز   و توصلت الدراسة إىل أن التموي  يشك  عامال تحفي 

 .تناة تراكم رأس المال  وبالتاىلي يرسع من النمو االتتصادي
ز دو Ndikumana,2005دراسة) -3 لة مستخدما بيانات سنوية من (  لعينة من الدول تللغ  تسع وتسعي 

ز التنمية المالية  وحجم االستثمار وأثبتت الدراسة إىل ,(  1965-1997) أن هناك عالتة ايجابية  بي 
. فعندما يزداد تطور القطاع الماىلي فإن رأس المال يصب  متا  بسهولة وات  تكلفة  مما يؤدي  المحىلي

 إىل تراكم راس المال. 
( لمجموعة من الدول االسيوية ذات مستويات الدي  المتشابهة 2013زنون وجار هللا   دراسة ) -4

ز  ة ما بي 
ي الفي 
ز
وأثبتت هذه الدراسة أن هناك عالتة سببية  2010-1960المصنفة وفقا البنك الدوىلي ف

ز االتجاه المضاد لم يحدث ي حي 
ز
   .تتجم من القطاع المإىل إىل النمو االتتصادي  ف

ا  :تة بينهما: لم يدعم العالاالتجاه الثالث ي المقاب  هناك من رأي عدم وجود أي عالتة سببية هامة كميًّ
ز
وف
ين أي أن ك  متغي  مستق  عن اآلير.  ز المتغي      بي 

ي رفض االتتصادي
ز
الحائز عىل جائزة نوب  فكرة أن التموي  باعتلاره سبلا  (Robert Lucas ,1988) ظهر ف

ز  ي للنمو االتتصادي  حيث يرى أن العالتة بي 
ز
ز يلالغون ف  التموي  والنمو  غي  متحققم كما أشار إىل أن االتتصاديي 

ي عملية النمو. 
ز
 تأكيد دور القطاعات المإلىة ف

ي االير. االتجاه الرابع
ز
 : يدعم أن كال منهما سبب ف

 التطور الماىلي والنمو االتتصادي  حيث 
ز حيث يري أنصار هذا االتجاه ان هناك عالتة سببية مزدوجة بي 

. توصلت  ز إىل ان التطور الماىلي يؤدي إىل زيادة معدالت النمو االتتصادي  وهذا اخأيي  يدعم نشاط الوسطاء الماليي 
 : ي
ز
 وظهر هذا االتجاه ف

ز تطور القطاع  (Liang and Reichert, 2007 دراسة )   -1 وتد توصلت الدراسة إىل أن اتجاه السببية بي 
ي المراح  اخأوىل من الماىلي والنمو االتتصادي يختلف حسب مرحلة ا

ي يمر بها االتتصاد. ففز
لتنمية االتتصادية الت 

. وهو ما يطلق  التنمية االتتصادية  وجد أن العالتة السببية تحدث من التنمية االتتصادية باتجاه اخأسواق الماىلي
تتصادية ومن جهة أيرى  عندما يحص  النمو والتنمية اال ." demand following " الطلب" أي-عليم ب "تلعية

 supply-leading " العرض" -فان اتجاه السببية سوف يرتد ويأيذ دور ما يسىم ب "تيادة
ة  ) Shahbaz et al ,2008دراسة ) -2  2006اىل  1971عن اللاكستان  استخدمت بيانات سنوية للفي 

ز سوق االوراق المإلىة والنمو االتتصادي  وجدت أن هناك ع -bi)   التة ثنائية االتجاهلدراسة  العالتة السببية بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

directional  ي االج  الطوي .عىلي الرغم من وجود عالتة  احادية االتجاه من سوق البورصة اىل النمو
ز
(  بينهما ف
ي االج  القصي  

ز
 االتتصاد ف

  دراسات أخري تناولت العالقة الثنائية بي   أطراف القطاع المالي: 
ز الخدمات المالية - ي يقدمها سوق فرتت بعض الدراسات بي 

ي والخدمات الت 
ز
ي يقدمها القطاع المرصف

الت 
ي االج  القصي   

ز
ي اخأج  الطوي  أما ف

ز
ز تربطهما عالتة تكام  ف ي النهاية ان السوتي 

ز
االوراق المالية   واستنتجت ف

ي ترار تموي
ز
  فإنم ال يحدث هذا التكام  بسبب أنهما يكونان بدائ  للعضهما حيث إن المستثمرين تد يتنقلون ف

 . اض من البنوك إىل سوق اخأوراق الماىلي
 مشاريعهم من االتي 

ي ضخم يستطيع تقديم تسهيالت    ((Kunt and Levine, 2008دراسة  -1
ز
ي تمتلك تطاع مرصف

الدول  الت 
ي تتمتع بسيولة 

للقطاع الخاص  فإن تطاعها الماىلي يكون محددا رئيسيا لنموها االتتصادي . وكذلك الدول الت 
ي أسواق

ز
ي بها سيولة أت .  عالية ف

 اخأوراق المالية تستطيع أن تنمو بتسارع أعىل من الللدان الت 
ي السعوديم  (Alkhathlan  ,2009  )  دراسة -2

ز
 السوق  الماىلي  والنمو االتتصادي  ف

ز تامت بدراسة العالتة بي 
ه من   ي الفي 

ز
( يسبب وتوصلت الدراسة إىل أن جزءا من السوق الماىلي )وهو القطاع المرص 2007-1985ف ي

ز
ف

ي 
ز
النمو االتتصادي  ولكن سوق اخأوراق المالية  ال يؤثر عىل النمو االتتصادي. كما أن النمو االتتصادي ف

ي نمو السوق الماىلي 
ز
 .السعودية ال يؤثر ف

ي    2012زكية احمد مشع     (دراسة  -3
ز
 النمو االتتصادي وتنمية القطاع الماىلي ف

ز (  تناولت دراسة العالتة بي 
ة الزمنية  اخأردن من   "وتامت الدراسة ببناء مؤرسر مركب باسم مؤرسر تنمية سوق البورصة  2009-1978الفي 

( Stock Market Development )   :ات الثالث اآلتية ي للمؤرسر  وذلك بأيذ المتوسط الحسائر
   ( value traded ratio). نسلة حجم التداول -
   ( turnover ratio ) نسلة التقلب -
 . ( MCY ) ق المالية يقاس بنسلة القيمة السوتية اىل الناتج المحىلي االجماىلي حجم سوق االورا -

 االتتصاد الكىلي  فإنم تم االعتماد عىل اإلنتاج المحىلي اإلجمإىل باخأسعار الجارية. 
 وفيما يخص مؤرسر

ي تد ك
ز
ز النمو االتتصادي  والقطاع المرصف نت اوتوصلت الدراسة إىل وجود عالتة سببية طويلة اخأج  بي 

ة اخأج   وكانت  ز النمو االتتصادي وسوق اخأوراق المالية فإنها تصي  . أما العالتة السببية بي  ز من الجانبي 
ز سوق اخأوراق المالية   من جانب أحادي  من السوق اىل النمو االتتصادي  وأن عالتة التكام  المتوتعة بي 

ي لم تكن كما هو مأمول منها. 
ز
 والقطاع المرصف

ز سوق البورصة (Singh, 1997دراسة   ) -4 والنمو االتتصادي  حيث أثبت أن  ( stock markets ) العالتة بي 
ي النمو اتتصادي طوي  االج   وذلك بسبب التقللات الشديدة

ز
 high   توسع سوق البورصة ال يؤثر ف

volatility ) ي  وب ي أسواق البورصة للدول النامية  وتأثر سوق البورصة بسوق الرصف اخأجنتر
ز
ا يتلعم م(  ف

 . ي من سياسات الكب  الماىلي
ز
 القطاع المرصف

 
ي   (Isabel Schnabel ,2021دراسة )   -5

ز
ي وغي  المرصف

ز
ي للتموي  المرصف (أشارت  اىلي ايتالف  الدور النستر
كات   وهو ما يؤثر عىل أجزاء مختلفة من اتتصاد أي دولة ي  بشك  غ  عير الللدان والقطاعات وأحجام الرسر

 ممتساو  حيث يشك  الوسطاء الماليون غي  المرصفيون اآلن حصة أكير بكثي  من القطاع الماىلي مما كانوا علي
ي عدد من الدول المتقدمة والنامية

ز
ت ف ي انترسر

ي السابق   ياصة أزمات البنوك الت 
ز
 بعد اخأزمة المالية  ف

ي   العالمية
ز
وعات  فإن    ورغم ذلك 2009- 2008ف كات والمرسر ىل ع  ال زالت تعتمد  الغالبية العمىم من الرسر

 اخأداة لفائدة الرئيسية للبنك المركزي هي القروض المرصفية كمصدر رئيسي لالئتمان   وبالتاىلي ظلت أسعار ا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 العم  كقناة أساسية
ز
ي ف
ز
وات انتقال من تن  الرئيسية لتوجيم االتتصاد حيث تستمر تناة اإلتراض المرصف

 السياسة النقدية. 
ي تد أثرت عىل

ز
ي التموي  غي  المرصف

ز
ي تعم  بشك  أساسي من ي  السياسة  و أن الزيادة ف

الل النقدية الت 
ي من المرج  أن يكون تد وسع نطاق أسعار ال

ز
ي التموي  غي  المرصف

ز
فائدة طويلة اخأج  .فهذا االرتفاع ف

ا مخاطر جديدة لسلوك السياسة النقدية من جانب اير     من جانب  انتقال السياسة النقدية
ً
 و يلق أيض

ات طويلة العديد من  انيتها العمومية لفي  ز ر ياصة المخاطفالمؤسسات غي  المرصفية  تحملت عىل مي 
ي بدورها

  يمكن أن تؤدي إىل عدم تطابق السيولة بالشك  الذي يؤثر عىل   مخاطر السيولة واالئتمان   والت 
ة االنكماش   وبالتاىلي تد يؤدي إىل يلق 

ي في 
ز
تدرة الكيانات المالية غي  المرصفية عىل استيعاب الخسائر ف

   لحفاظ عىل االستقرار الماىلي . مخاطر نمامية وإضعاف آلية نق  السياسة النقدية ل
ة  ز من صدمات السياسة النقدية. اخأول هو صدمة أسعار الفائدة تصي  ز نوعي  ي تحليلها بي 

ز
ت الدراسة  ف ز ومي 

ي هو 
ي سياق تعدي  البنك المركزي خأسعار سياستم الرئيسية. والثائز

ز
ي ستنشأ بشك  أساسي ف

اخأج    والت 
ي تد تحدث استجابة الستخدام تدابي  السياسة النقدية اخأيرى صدمة أسعار الفائدة طويلة اخأج    وا
لت 

 . 
ي المخاطرة من تل  المؤسسات غي  

ز
ة اخأج   تؤدي إىل اإلفراط ف ية تصي  فالسياسة النقدية التيسي 

  وبالتاىلي من المحتم  أن تصب  مصدر لألزمات المالية  فعىل سبي  المثال   هناك دلي  عىل   المرصفية
ي فئات اخأصول اخأكير يطورة عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. أن صناديق أ

ز
سواق المال تستثمر ف

ي عالم توسع فيم التموي  
ز
ا ف
ً
وبالتاىلي فإن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي تم  أداة سياسية توية أيض

ي . 
ز
 غي  المرصف

ز السياسة النقدية وهيك  وتوصلت الدراسة اىلي ان هناك صلة هر   التموي  االتتصاد  والذي يمتوية بي 
ة المدى عىل الناتج المحىلي اإلجماىلي  ي تكون أكير وضوًح   من يالل تأثي  صدمات السياسة تصي 

ي والت 
ز
ا ف

ي لديها أنممة مالية تائمة عىل البنوك
ي   االتتصادات الت 

وهو ما يتماسر مع النتائج الحديثة اخأيرى الت 
ي عدد كثي  من اخأدبيات  

ز
 النقيض من ذلك   تنتق  الصدمات طويلة المدى بشك  مختلف عىلو  ظهرت ف

ز من الوسطاء حيث كانت استجابة البنوك غي  مهمة بعد بضعة أشهر مقارنة   تماًما عير هذين النوعي 
ات كان ل   بشك  مستمر فصدمات أسعار الفائدة طويلة المدى  سوق السندات الذي تأثر  باستجابة ها تأثي 

ا عىل سوق السندات . حقيقية أتوى عىل ا
ً
 التتصادات اخأكير اعتماد

 
   ي

 
ة من عام القسم الثات ي الفتر

 
ي  مرص ف

 
 م2020-2000: تطور اداء القطاع المإل ف

ي :  -1
 
 القطاع المرصف

 
ي هو الممول الرئيسي لالتتصاد المرصي 

ز
ي تمو  -يعتير القطاع المرصف

ز
ة ف ي  التنمية   فقد ساهم بدرجة كبي 
ي عام  % 51.9 حيث بلغ حجم االئتمان الموجع للقطاع الخاص من الناتج المحىلي االجماىلي  من 

ز
ف

ي عام  % 54.04إىل     2000
ز
ة 2004ف ي الفي 

ز
اجعات  ف ي سلسلة من الي 

ز
ي الخمس   ثم بدأ ف

ز
 التالية ف

ة   بداية من  ة سنة اخأيي  ي عام   % 51.16عرسر
ز
ي عام   % 26.31إىلي  2005ف

ز
ي    2015ف

ز
  ثم بدأ ف

ي 
ز
اجع   %34.13مع بداية تطبيق اإلصال  االتتصادي ليللغ  2016التحسن الطفيف ف   ليعاود الي 

ة من  ي السنوات اخأرب  ع اخأيي 
ز
ي  2017بعدها ف

  %24.02 %25.54 % 28.52بما يعادل   2020حت 
 عىلي التواىلي .  27.26%
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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 
ز
ي جذبت البنوك إىل االستثمار ف

ه  هي الت 
  ويرجع ذلك إىل أن أداء السياسة النقدية يالل تلك الفي 

ي من  االئتمان  وعىلي الرغم من تراجع االستثمارات الخاصة 
ز
االذون  والسندات الحكومية عىلي التوسع ف

ي 
ز
 تموي  عجز الموزانة العامة  . إال أن هذا االستثمار ساهم ف

 (: 2الشك  رتم )

 
ي لعجز الموزانم من يالل أذون الخزانة والسندات  حيث   شهدت أذون الخزانم 

ز
وتطور التموي  المرصف

ي  29334ارتفاع من 
ز
ي  223971إىل  2001مليارجنيم ف

ز
ز شهدت السندات ارتفاعا من 2019مليار جنيم ف ي حي 

ز
  ف

ة من  2335971إىل مليار جنيم مرصي   91830 ي نفس الفي 
ز
اتجاه البنوك  . وتد زاد  2019-2001مليار جنيم ف

 حيث تعتير اخأوراق المالية الحكومية من -اىلي هذا النوع من االستثمار بغرض تنوي    ع وتوزي    ع المخاطر من جانب 
البنوك  ر استثماراتو بغرض استثمار السيولة الفائضة لديها من جانب اير  وتقد -اكير أنواع اخأستثمار ضمنا 
. ) %47المرصية المحلية حواىلي   (alamlnews .comمن الناتج المحىلي اإلجماىلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (: 3الشك  رتم )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 
 
 سوق األوراق المالية :  -2

كات المدرجة  وتحديدا منذ عام  ي عدد الرسر
ز
حيث بدأ  2003سجلت البورصة المرصية تدهورا ملحوظا ف

كات المدرجة بالبورصة المرصية من  ي عدد الرسر
ز
اجع ف ي  1075الهبوط والي 

ز
كة ف كة عام  977  إىل 2000رسر رسر

اجع إىل  2003 ي  240ليستمر الي 
ز
كة مدرجة ف  . 2020رسر

أيرى كالواليات المتحده اخأمريكية  والهند نجد أن هذا المؤرسر يتعدي الخمس وإذا تم مقارنة ذلك بدول 
ي 
ز
كة ف  . وهو ما يدل عىل وجود العديد من التحديات  لكي تقوم بدور المنوط بم اتتصاديا. 2020ألف مليون رسر
  (: 4الشك  رتم )

 
 

 قطاع التامي    -3
ز من يالل مؤرسر مشاركت ي الخدمات يمكن التعرف عىل أداء تطاع التامي 

ز
ي حجم التجارة الخارجية ف

ز
م ف

ز دول   المالية سواءعىلي الصعيد العالىمي اتفاتية جاتس أو عىل الصعيد اإلتليىمي مث  اتفاتية تحرير الخدمات بي 
ز والخدمات المالية من صادرات الخدمات التجارية % تذبابات طفيفية من  كومسيا  والذي سج   مؤرسر التأمي 

ي عام % 0.8
ز
ي عام  % 0.7إىل   2000ف

ز
ة الدراسة التالية من 2004ف ي في 

ز
ز الصعوط والهبوط ف  ثم  التذبذب ما بي 

ي  % 1.35حيث بلغ    2010إىل  2005
ز
ي التصاعد ليسج   2005ف

ز
ي عام  % 1.96وأيذ ف

ز
ي اعقاب  2008 و ف

ز
و ف

 . %1.27انخفض ليللغ  2009االزمة المالية العالمية 
ة من  ي الفي 

ز
ز شهد تذب 2014إىل  2011وف ي % 1.26إىل  % 1.17ذب ما بي 

ز
  ليتصاعد بشك  ملحوظ ف

ي عام  %  3.04حيث بلغ  2016  2015
ز
ي   2016ف

ز
ي أعقاب تطبيق برنامج اإلصال  االتتصادي ف

ز
 2016   وف

ي عاىمي 
ز
ز %  1.50 %  2.05حيث سج   2018- 2017شهد تراجع  ف ي اير عامي 

ز
عىل التواىل ليعاود االرتفاع ف



   
   

                                                     المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ين األول  – 15                                               (  -  152 131) ص:  ابعسالبحث ال – األول العدد  – الحادي عشر المجلد   م2021 – تشر

 

149 
ة من                                                                       الدناصوري              م2020 - 2000تقييم أداء القطاع المالي المرصي: دراسة تحليلية  للفتر

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

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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  % 3.26ليللغ 
ز
 (: 5. الشك  رتم )2020ف

 
 
 التمويل العقاري:  -4

ي مرص  حيث يعتير إدارة لالديار 
ز
ي القطاع الماىلي ف

ز
يعد نشاط التموي  العقاري من أهم المؤسسات المالية ف

ي ظ  ارتفاع مستويات التضخم حيث زادت هذا النوع من التموي  من    
ز
ي  87مخزن للقيمة ف

ز
مليون جنية ف

ي عام مليون جن  3417اىلي  2004عام
ز
 (: 5. الشك  رتم ) 2019يم ف

 

 
 

5-  :  التاجت  التمويلي
ي أير يمس سنوات حيث بلغت

ز
كات التاجي  التمويىلي ف

ي أداء رسر
ز
لتمويىلي تيمة عقود التاحي  ا حدوث طفرة ف

ة السابقة لم من  2020مليون جنيم عام   58869إىل  2015مليون جنيم عام 19376من    3052مقارنة بالفي 
ة منخفضة  وهو ما يعكس  2014مليون جنيم  عام  6962إىل  2007مليون جنيم عام  ايد يتم بوتي  ز

حيث كان الي 
ي سوق التاجي  التمويىلي 

ز
ي نهاية عام  التطور الملحوظ ف

ز
بإصدار  2016ياصة بعد صدور ترار وزير االستثمار ف

الالئحة التنفيذية لقانون تنميم الضمانات المنقولة  مما يعم  عىل الحد من مخاطر النشاط  وتيسي  من  تمويلم  
ة  والمتناهية الصغر باإلضافة إىل سغي من سوق محلية إىل دولية يت وعات الصغي 

ي نطاق المرسر
ز
  يوياصة ف

وط.  ي ظ  أفض  الرسر
ز
كات المستأجرة استئجار أحدث اخأصول الرأسمالية عالية التقنية  ف  للرسر

  (: 6الشك  رتم )
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 
 نشاط التخصيم :  -6

ي نشاطم  وذلك يعكس وغي 
ز
ة الدراسة  ولم ُيلحظ أي تراجع ف كات التخصيم نما يالل في  نجد أن نشاط رسر

ي تخفيف اخأعلاء 
ز
 تذبذب التدفقات النقدية ودورة رأس المال العام  حيث بلغ إجماىلي المستثمرين  واخأفراد بدوره ف
 (: 7الشك  رتم ) . 2020مليون جنيم عام  11301اىلي   2011مليون جنيم  عام  975حجم اخأوراق المخصمة من  

 
 

 واإلستنتاجات:  البحث توصيات  
  ي يتسم بسياسات حكمية زادت من تدرتم عىل التصدي لألزمات

ز
ي عصفت باالقطاع المرصف

التتصاد الت 
ة.  ة اخأيي  ي السنوات العرسر

ز
 المرصي ف

   ي القطاع الماىلي مقارنة بمؤسسات القطاع غي
ز
البنوك هي أكير المؤسسات المالية اخأكير استحوذا ف

  . ي
ز
 المرصف

  ي تحقيق النمو االتتصادي عن طريق إصدار اخأوراق المالية الحكومية من أذون
ز
ي زاد دوره ف

ز
القطاع المرصف

 وسندات  ومن يالل من  االئتمان للقطاع الخاص. 
  ي إال أنم أمامم

ز
ي يمتلك المقومات اخأساسية ليكون دوره مكم  للقطاع المرصف

ز
ما زال القطاع غي  المرصف

ي  وحث المستثمرين عىل اللجوء 
ز
الكثي  من التحديات أهمها توعيم االفراد بمؤسسات التموي  غي  المرصف

كات التأجي  والتخ ي إىل رسر
ي تكون بديال أكير جدوى وأت  تكلفة من القروض الت 

صيم عىل سبي  المثال  الت 
 تمن  من البنوك. 

 وتوصي الدراسة بــ: 
  ي  ومن أهم محارورها التنسيق

ز
اتيجية الهيئة العامة للرتابة المالية للتطوير القطاع غي  المرصف

تطبيق اسي 
ي تقديم التموي  

ز
ي ف
ز
ي  وغي  المرصف

ز
ز مؤسسسات القطاع المرصف ز البنك المركزي للتحقيق التكام  بي  بينها وبي 

 بأت  تكلفة وبأدوات مالية جديدة مبتكرة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   

 

 وعات باإلضافة إىل االهت اتيجية مرصفية لدعم القطاع الخاص وتقديم التموي  الميرس للمرسر مام بدعم اسي 
ي دعم النمو االتتصادي. 

ز
ة لتمكينها من القيام بدورها ف  المتوسطة والصغي 

 المراجع: 
ز     435  التموي  العقاري إطاللة و نمرة تفاؤل مجلة المال والتجارة نادي التجارة  عدد  2005إسماعي   حسي 

 16-13 ص
ي الدول العربية   اعمال المؤتمر العلىمي التاسع دور القطاع  2008حشاد  نبي  

ز
 تموي  التنمية ودور القطاع الماىلي ف

ي التنمية العربية   الجمعية العربية لللحوث االتتصادية   ص
ز
  89-67الماىلي ف

ي   امنية   ي ه2014يي 
ز
ة يئة رتابية واحدة بهدف إحكام الرتاب  أهمية دمج هيئات الرتابة المالية غي  المرصفية ف

ز شمس   ص  ي  المجلة العلمية للتجارة لالتتصاد والتجارة   كلية التجارة جامعة عي 
ز
عىل القطاع الماىلي غي  المرصف

227-254 
ي عينة من الدول النامية 2013ذنون  مراون و جار هللا   رغد  

ز
  تياس اثر التطور الماىلي عىل النمو االتتصادي ف

ي لالبطاء الموزعباس
ة  ARDL تخدام نموذج االنحدارالذائ   114العدد  35  تنمية الرافدين  مجلد 2010-1960للفي 

 47-31( ص
ي مرص وأثرها عىل استثمارات صناديق إديار المعاشات  ندوة إدارة  2004شاكر  عىلي 

ز
  منمومة التموي  العقاري ف

 123-112ممة العربية للتنمية اإلدارية صناديق المعاشات ودور تكنولوجيا المعلومات  المن
ي التموي  العقاري  مجلة مرص المعاضة  الجمعية المرصية لالتتصاد 2009صال   رشدي  

ز
  دور البنوك ف
ي    ع  مج   589-539 ص494, ع  100السياسي واإلحصاء والترسر

دراسة :بالمصارف التجارية   المؤثرة عىل مدى استخدام نمام التأجي  التمويىلي 2019الفايري  جمعم وايرون    
تية. مجلة الدراسات االتتصادية   مجلد ي المنطقة الرسر

ز
  1عدد  2ميدانية عىل المصارف التجارية الليبية العاملة ف

 263-231كلية االتتصاد   جامعم رست  ص
ي   ص 74  المال واالتتصاد  العدد 2014تدور عثمان 

 45-44  بنك فيص  اإلسالىمي السودائز
ة    2015م كمال  جمان  2011-1996  محددات تطور القطاع الماىلي : حالة الدول العربية لجنوب المتوسط للفي 

 1630-1597 جامعة النجا  الوطنية ص  9عدد 29العلوم االنسانية مجلد  - مجلة جامعة النجا  لألبحاث 
ي القطاع الماىلي باالسوا2015المحالوي  فاطمة   

ز
ي الملارسر ف تنمية ق الناشئة المجلة المرصية لل  االستثمار االجنتر

 176-138  ص2عدد  23والتخطيط  معهد التخطيط القوىمي مجلد 
 29-12  ص 623  التاجي  التمويىلي   مجلة المال والتجارة   نادي التجارة   عدد2021مرتص سمي    

ي االردن والنمو االتتصادي: بين2012مشع   احمد  و مشع   زكية   
ز
ة إضافية    دراسات     القطاع الماىلي ف

لد   96-81  ص1  العدد   39العلوم اإلدارية  المجة
ي    

ز طبيعة المنتجات وأولويات القطاع العقاري  المال 2008منصور مصطفز   يصائص السوق العقاري بي 
ي   ص 59واالتتصاد  العدد 

 33-32  بنك فيص  اإلسالىمي السودائز
ز المضاربة واإلستثمار وتجارة المشتقات وتحرير اخأسواق: أسواق اخأوراق رضوان   سمي  علد الحميد    المالية بي 

 202-1دراسة واتعية لألزمة المالية العالمية  دار النرسر الجامعات   مرص  ص
ي شديد السيولة ويمكنم تموي  المزيد من الدين الحكوىمي   المال   جريدة    

ز
 (alamlnews .com)القطاع المرصف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
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 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف 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

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

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   
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