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 كلمة رئيس التحرير 
 

جلر  مال راأتقدم بالشكر لكل من شارك بصورة مباشرة أو غير مباشررة يرإ د رد

دمارة وهيئر    مجلر جامعر  مميرا و وعجع رد جميعرا     –لكلير  الججرارة    الُمَحَكم    يالعلم

للمجل  على بذل  اير  الج روم اا اميمير  والجقبيقير  لرير  شرلو العلروم المالير    تحرير

 يإ مصر والعالم العربإ.  والججاري 

مر  ومحك  وعر بقتصدر المجل  العلمير  للعلروم المالير  والججارير  يرإ  رورة م

موق  اإللكجروعإ ل را يرإ عردمين  رل عرام علرى عحرو عصر  سر و  رس  وعلى ال فوم

 Printed ISSN 2682-3403; Online ISSNيوليو( برقم ديردا  مولرإ  –)ي اير 

من أسجاذين يإ عف  مجرال  لجحكيم السر  لكل بحثوالمجل  تعجمد على ا  2682-4531

ل رد مرن أو جلالكلي  بغرر  ا  جرخر من خااالبحث أحدهما من ماخل الكلي  )دو وجد( وا

ما يجم عشره من بحرو  يجمرمن م  جير  علمير  سرليم  ور ري   ويج راول المسرججدا  

 البحثي  يإ المجاال  المالي  والججاري .

ل ااعمرال والمردرا  م للبراحثين والممارسرين ورجراويإ ال  اي و يشري إ أو أقد

حرا  الجرإ ب  مج وع  مرن ااعوبالمؤسسا  الحكومي  هذه المجل و م  وعد بجقديم مجم

تج راول العديرد مررن القمرايا ااعيرر  المحلير  واإلقليمير  والدوليرر  الجرإ تلقررى قبروال  عامررا  

ير  واهجماما   بيرا  من الباحثين والمؤسسا  الم  ي و حيث تعجبر هرذه المجلر  عايرذة الكل

تشرغل برال   إعلى المججم  تجعرف مرن خللرع علرى أهرم القمرايا المالير  والججارير  الجر

ن والمدرا  يإ م ظما  المججم  بكاي  أعواع او ويإ الوقت عفسع عايذة للمججمر  يثالباح

يقل من خلل ا على الكلير  ليجعررف علرى أهرم الحلرول العملير  للقمرايا الجرإ ترؤ ر يرإ 

مسجدام و ولجعزيز مور المجل  يإ القيام بجلك الم م  على أ مرل تحقيق أهداف الج مي  ال

بلي  مقجرحا  من شلع ا تقوير ااعدام القاممر  دو شرا    بحهيئ  الجحرير تر  وجع؛ يإو

 هللا.
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