
  

 

 

 

 

 

 اجمللة العلمية للدراسات والبحوث املالية والتجارية

 محكمة  –علمية  –دورية 

 

 جامعة دمياط  –كلية التجارة 

 

 

 2023 يناير - األول الجزء  - األولالعدد  - الرابعالمجلد 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

Scientific Journal for Financial and 
Commercial Studies and Research 

(SJFCSR) 
 
   
 
 
 

Faculty of Commerce – Damietta University 

 

 
Vol.4, No.1, Part 1., January 2023 



 

 

 



 هيئة التحرير 

 ياسر محمد عبد العزيز سمممرة  /أ.د  

 

عميد الكلية والقائم بعمل رئيس مجلس  

 قسم المحاسبة 

 رئيس التحرير 

 مصمممطمح محممممد الكمممرداو  /أ.د 

 

 مدير التحرير  عليا والبحوث وكيل الكلية للدراسات ال

 محمممممد عبممممد و ال نممممداو  /أ.د 

 

 عضوا   رئيس قسم إدارة األعمال 

 محممممد عبمممد الحميمممد  ممم ا  /أ.د 

     

 عضوا   ل ئون التعليم والطال  الكلية وكيل 

 عضوا   قسم المحاسبة رئيس  وائل محمد أحمد عبد الوها  /د.أ.

 أممممال عبمممد الانممم  مبمممار  /د م.أ.

             

 عضوا     قسم اإلحصاء والتأمينب أستاذ مساعد 

 م مممممممما مصممممممممبا   ممممممممبان د./ 

             

 عضوا   إدارة األعمال قسم 

 أعضاء من خارج الجامعة 

 رزقمحمممممود عبممممد المتمممما   /أ.د 

    

 من الخارج  عضوا   أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة 

 أحممممممممد زكممممممم  متمممممممول  /أ.د 

   

 من الخارج  عضوا   أستاذ المحاسبة ونائ  رئيس جامعة قناة السويس 

 محمود ثروت صالحكرتير التحرير: السيد/ س

 محمد العوادليالمسئول المال : السيد/ 

 

 

 



 كلمة رئيس التحرير 
 

أتقدم بالشكر لكل من شارك بصورة مباشرة أو غير مباشررة يرإ داردار الة  ر  

دمارة وهيئر    ة  ر جامعر  مميرا و وعجع رد جةيعرا     –الع ةي  الُةَحَكة  لك ير  الج رارة  

 ة    ع ى بذل  اير  ال  روم اا اميةير  والجقبيقير  لرير  شرلو الع روم الةالير  ل  تحرير

 والج اري  يإ مصر والعالم العربإ.

تصدر الة    الع ةير  ل ع روم الةالير  والج ارير  يرإ ارورة مقبوعر  ومحكةر  

ومف رس  وع ى الةوق  اإللكجروعإ ل را يرإ عردمين  رل عرام ع رى عحرو عصر  سر و  

 Printed ISSN 2682-3403; Online ISSNبرقم ديردا  مولرإ يوليو(  –)ي اير 

والة    تعجةد ع ى الجحكيم السر  لكل بحث من أسجاذين يإ عف  م رال   2682-4531

البحث أحدهةا من ماخل الك ي  )دو وجد( وااخر من خارج الك ي  بغرر  الجل رد مرن أو 

ج راول الةسرج دا  ما يجم عشره من بحرو  يجمرةن م   ير  ع ةير  سر ية  وراري   وي

 البحثي  يإ الة اال  الةالي  والج اري .

ويإ ال  اي و يشري إ أو أقدم ل براحثين والةةارسرين ورجرال ااعةرال والةردرا  

بالةؤسسا  الحكومي  هذه الة   و م  وعد بجقديم م ةوع  مج وع  مرن اابحرا  الجرإ 

وليرر  الجرإ ت قررى قبروال  عامررا  تج راول العديرد مررن القمرايا ااعيرر  الةح ير  واإلق يةير  والد

واهجةاما   بيرا  من الباحثين والةؤسسا  الة  ي و حيث تعجبر هرذه الة  ر  عايرذة الك ير  

ع ى الة جة  تجعرف مرن خللرع ع رى أهرم القمرايا الةالير  والج ارير  الجرإ تشرغل برال 

ل ة جةر   الباحثين والةدرا  يإ م ظةا  الة جة  بكاي  أعواع او ويإ الوقت عفسع عايذة

يقل من خلل ا ع ى الك ير  ليجعررف ع رى أهرم الح رول العة ير  ل قمرايا الجرإ ترؤ ر يرإ 

تحقيق أهداف الج ةي  الةسجدام و ولجعزيز مور الة    يإ القيام بج ك الة ة  ع ى أ ةرل 

وجع؛ يإو هيئ  الجحرير ترحب بلي  مقجرحا  من شلع ا تقوير ااعدام القاممر  دو شرا  

 هللا.

  قصد السبيل  وعلح و 

 عميد الكلية 

 ه عبد العزيز سمرمحمد  األستاذ الدكتور/ ياسر                                       



  كلمة مدير التحرير 
 

من الة    الع ةي     عدم جديدجامع  مميا     –  ي  الج ارة    تصدرهللا    بجوييق من

ت ك   دادار  ع ى  الك ي   دمارة  حرص  ويلتإ  والج اري .  الةالي   والبحو   ل دراسا  

 ا بجش ي  الباحثين ع ى ال شر الع ةإ الةو وق ييع وتةشيا  م  رؤي   الة    ديةاعا  م 

ل بحث    2030مصر   بوجوم م ظوم  و  ي  مجكام    ب ا  م جة  يجةيز  الجإ تسج دف 

الع ةإ والجك ولوجيا واالبجكار ذا   فا ة عالي  وع صر بشر  ُمبد  قامر ع ى تحديد  

 ااولويا  القومي .  

اامم وتقدم  يالبحث   تُقاس حمارة  الع ةإو  والبحث  بالجع يم  اهجةام ا    بةسجوى 

ع ييةثل  الع ةإ   أولوي   يةثل  تقويره  يإو  وبالجالإ  م جة و  أ   يإ  الجقدم  دذا  قا رة  ا 

او   وعظرا   والةسجدام و  الشام    الج ةي   أهداف  لجحقيق  حقيقي   رغب   ه اك   اعت 

ل يةكن الحفاظ ع ى هذا  يو  ورايد من الفكر الثاقب   والخبرا الةعري    ز من اايكار  

الةعريإ م ع  دال    الرايد  عقاقب شره واالسجفامة  أوس   الباحثين مةا يحسن    ع ى  بين 

 من ترتيب ال امعا  الةصري  بين ال امعا  العربي  والعالةي .

لةا   ت شرها  الجإ  البحو   الجر يز ع ى جومة  بلهةي   الة     تحرير  هيئ   تؤمن 

سجوى البحث الع ةإ يإ م ال الع وم الةالي  والج اري .  لذلك من أهةي  يإ االرتقا  بة

م  ا  تعاعإ  تعالج مشكل   الجإ  البحو   اخجيار  بالة    ع ى  ال شر  تعجةد سياس    ةا 

الةؤسسا  الحكومي  وققا  ااعةال وتقدم ح وال  واقعي  ل او ديةاعا  من هيئ  الجحرير  

 .2030ورؤي  مصر  ربط اابحا  الع ةي  بإسجراتي ي  الج ةي بمرورة 

دادار  تحرص وخجاما و   ع ى  الة     تحرير  تمةن    ها هيئ   مجةيزة  يإ اورة 

جومة البحو  الة شورة وتش   الباحثين ع ى اإلبدا  والجةيز البحثإو والة    ترحب  

 بج قإ اايكار الجقويري  الجإ تزيد من جومة ال شر الع ةإ يإ أعدامها القامم  بإذو هللا. 

 

 عل  القدير أن يوفقنا جميعا  لتقديم كل ما في  نمع للباحثين نسأل و ال

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 األستاذ الدكتور/ مصطمح محمد أحمد الكرداو  


