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 ايتٌُٜٛ ٚاملصازفقطـِ 

 نًٝـ١ إداز٠ املاٍ ٚاألعُاٍ

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0212/0211 

 

 ايتٌُٜٛ ٚاملصازف يف ارتط١ ايدزاض١ٝ يدزد١ املادطتري

 (َطاز ايػاٌَ)

     

 ايتٌُٜٛ ٚاملصازف اضِ ايدزد١ )بايعسبٝــ١(: املادطتري يف

  M. A. in Finance and Bankingاضِ ايدزد١ )باإلصتًٝص١ٜ(:

 

 أسهاّ ٚغسٚط عاَـ١:  -أ

 تًتصّ ٖرٙ ارتط١ باإلطاز ايعاّ يتعًُٝات بسْاَر ايدزاضات ايعًٝا يف داَع١ آٍ ايبٝت. -1

ايتخصصات ايـ  ثهـٔ قبٛ ـا يف ٖـرا ايجْـاَر: ايتُٜٛـٌ ٚاملصـازفد اقتصـادٜات املـاٍ ٚاألعُـاٍد            -0

 االقتصادد ٚإداز٠ األعُاٍد ٚاحملاضب١د ايعًّٛ االنتٛاز١ٜ.

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

( ضاع١ َعتُد٠ َٛشع١ عًـ٢  33َٔ ) ايتٌُٜٛ ٚاملصازفتتهٕٛ ارتط١ ايدزاض١ٝ يدزد١ املادطتري يف 
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 ايطاعات املعتُد٠ ْٛع املتطًب ايتطًطٌ
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 املٛاد اإلدباز١ٜ  -أ

 املٛاد االختٝاز١ٜ -ب
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 ت )اجملاٍ( يف أزقاّ املٛادَديٍٛ َٓصي١ ايعػسا

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتخصص زَص اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتخصص زَص اجملاٍ

 َصازف َسنص١ٜ  0 َٛاد حبج١ٝ 2

 األضٛام املاي١ٝ 6 املصازف 1

 إداز٠ املخاطس 7 ايتٌُٜٛ 0

 سًك١ حبح 8 االضتجُاز 3

 زضاي١ املادطتري/االَتشإ ايػاٌَ 9 َصازف إضال١َٝ   2

 

 االضتدزان١ٝ: ٛادد( امل

 .آٍ ايبٝت يف داَع١ ايدزاضات ايعًٝا تعًُٝاتٛدب بحتدد 

 

 ( ضاع١ َٛشع١ عٌ ايٓشٛ اآلتٞ :33)أٚاًل( َتطًبات ايتخصص: )

 ضاع١ َعتُد٠. (02)املٛاد اإلدباز١ٜ: -أ

 ( ضاع١ َعتُد9.٠)املٛاد االختٝاز١ٜ: -ب

 ( ضاع١ َعتُد2.٠):االَتشإ ايػاٌَ -ز

 

 (ضاع١ َعتُد٠ ٚتػٌُ املٛاد ايتاي42:١ٝ):باز١ٜاملٛاد اإلد -أ

 املعتُد٠ايطاعات  اضِ املاد٠ زقِ املاد٠ ت

 3 اإلداز٠ املصسف١ٝ ايتذاز١ٜ املتكد١َ 2023711 1

 3  املصازف اإلضال١َٝ 2023710 0

 3 ٚايطٝاضات ايٓكد١ٜاملصازف املسنص١ٜ  2023713 3

 3 ايتٌُٜٛ ايدٚيٞ  2023701 2

 3  فظ االضتجُازستا 2023731 0

 3 األضٛام املاي١ٝ املتكد١َ 2023761 6

 3 سًك١ حبح يف ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملصسف١ٝ 2023781 7

ــاد١ٜ    2027722 8 ــّٛ االقتصـ ــٞ يف ايعًـ ــح ايعًُـ ــاٖر ايبشـ َٓـ

 ٚاإلداز١ٜ
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 02 اجملُٛع

 

 

 : ( ضاعات َعتُد٠ خيتازٖا ايطايب َٔ ضُٔ املٛاد ايتاي9١ٝ):املٛاد االختٝاز١ٜ -ب

 املعتُد٠ايطاعات  اضِ املاد٠ زقِ املاد٠ ت

 3 إداز٠ اال٥تُإ ٚاملخاطس املصسف١ٝ  2023712 1

 3 أداز٠ ايتٌُٜٛ املتكد١َ  2023700 0

 3 إداز٠ املخاطس املتكد١َ 2023771 3

 3 ستاضب١ ايتهايٝف َتكد١َ   2022700 2

 3 أضايٝب ايتشًٌٝ ايهُٞ 2027703 0

 3 تذاز١ٜ ايدٚي١ٝ ايٓظس١ٜ اي 2027721 6

 

 ضاع١ َعتُد٠. (7)بٛاقع : االَتشإ ايػاٌَ( 7973090) -ز
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 املـٛاد اي  ٜكدَٗا ايكطِ 

 

 

 املعتُد٠ ايطاعات

 

 ت اد٠ـامل زقِ املـــاد٠ اضِ

 1 2023711 اإلداز٠ املصسف١ٝ ايتذاز١ٜ املتكد١َ 3

 0 2023710 املصازف اإلضال١َٝ  3

 3 2023713 ات ايٓكد١ٜٚايطٝاضاملصازف املسنص١ٜ  3

 2 2023712 إداز٠ اال٥تُإ ٚاملخاطس املصسف١ٝ 3

 0 2023701 ايتٌُٜٛ ايدٚيٞ  3

 6 2023700 أداز٠ ايتٌُٜٛ املتكد١َ 3

 7 2023731 ستافظ االضتجُاز 3

 8 2023761 األضٛام املاي١ٝ املتكد١َ 3

 9 2023771 إداز٠ املخاطس املتكد١َ 3

 12 2023781 املاي١ٝ ٚاملصسف١ٝ سًك١ حبح يف ايعًّٛ 3
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 ٚصف املٛاد

 

 اإلداز٠ املصسف١ٝ ايتذاز١ٜ املتكد١َ 7973000

 Advanced Commercial Bank Management 

تتطُٔ ٖرٙ املاد٠: دزاض١ نٝفٝـ١ إداز٠ َٛدـٛدات َٚطًٛبـات املصـسف. ٚتتطـُٔ إداز٠ املٛدـٛدات       

ُــٛعتئ ز٥ٝطــٝتئد األٚا ٖــٞ املٛدــٛدات ايطــا١ً٥ املتُجًــ١ بايٓكـــد ٚاالضــتجُازات يف األٚزام  زت

املاي١ٝد ٚايجا١ْٝ ٖٞ ايكـسٚ  بنْٛاعٗـا. أَـا إداز٠ املطًٛبـات فتتطـُٔ أٜطـًا زتُـٛعتئ ز٥ٝطـٝتئد         

أْٛاعـًا ز٥ٝطـ١ٝ َـٔ    األٚا ٖٞ ايٛدا٥ع بنْٛاعٗا ٚايجا١ْٝ ٖٞ زأع املاٍ ٚاالستٝاطٝات. ثـِ تعـاا املـاد٠    

املخاطس اي  تتعس   ا إداز٠ املصازف ايتذاز١ٜ ٚبػهٌ خاص شتـاطس تكًبـات أضـعاز ايفا٥ـد٠. ثـِ      

تتٓاٍٚ املاد٠ دٛاْـب أخـس٣ َـٔ إداز٠ املصـازف ايتذازٜـ١ أُٖٗـا املصـازف ايػـا١ًَ ثـِ إداز٠ املصـازف           

 ايعامل١ٝ ٚنريو تكِٝٝ األدا٤ يف املصازف ايتذاز١ٜ.

 

 صازف اإلضال١َٝامل 7973004

 Advanced  Islamic Banks 

ٚحتًٝـٌ َصـادز أَٛا ـا     اإلضال١َٝدزاض١ املبادئ ايعا١َ اي  تكّٛ عٝٗا ايصريف١  إاتٗدف ٖرٙ املاد٠ 

ٚدٚز  اإلضـال١َٝ ٚايعالقـ١ بـئ املصـازف املسنصٜـ١ ٚاملصـازف        إيٝٗـا ٚاضتخداَاتٗا َٚٓـاٖر ايتشـٍٛ   

 إاايعًُٝـ١ عًٝٗـا باإلضـاف١     األَجًـ١ ًٜا ٚاضتجُازًٜا َع ذنس بعـ   َايًٝا ٚتُٓٛ اإلضال١َٝاملصازف 

األخس٣ َٔ سٝح طبٝع١ َصادز أَٛا ا ٚأٚد٘ اضتخداَاتٗا  اإلضال١َٝدزاض١ بع  املؤضطات املاي١ٝ 

  .اإلضال١َٝ تاالقتصادٜاٚأُٖٝتٗا يف 

 

 ٚايطٝاضات ايٓكد١ٜاملصازف املسنص١ٜ  7973003

 Central Banks and Monetary Policies 

تتطُٔ ٖـرٙ املـاد٠: دزاضـ١ يطبٝعـ١ املصـازف املسنصٜـ١ ٚتطٛزٖـات ٚأُٖٝتٗـاد ٚٚلا٥فٗـا ايسقابٝـ١           

ٚايت١ًُٜٝٛد ٚأدٚاتٗا ايٓكد١ٜ ٚاملصسف١ٝ ٚطبٝع١ عالقتٗا باذته١َٛ ٚدزدات اضتكاليٝتٗا ٚدٚزٖـا  

يتـٛاشٕ ايـداخًٞ ٚارتـازدٞ    ٚايعٛمل١ املاي١ٝ ٚايتشـسز املـايٞ ٚيف حتكٝـل ا    اإلضال١َٝيف لٌ ايصريف١ 

ٚايتطــٜٛس املــايٞ ٚايتُٓٝــ١ االقتصــاد١ٜ ٚدٚزٖــا يف االحتــادات ايٓكدٜــ١.. نُــا تتطــُٔ َتابعــ١   

يًطٝاض١ ايٓكد١ٜ: طبٝعتٗاد أٖدافٗاد أدٚاتٗاد أْٛاعٗا ٚفعايٝتٗـا يف ايبًـدإ ايٓاَٝـ١ ٚاملتكدَـ١. ٖـرا      

ــاف١  ــد    إاباإلض ــ١ يف ايبً ــٔ املصــازف املسنصٜ ــاذز َ ــ١ ت ــ١  دزاض ــ١ ٚايعسبٝ ــ١ ٚايٓاَٝ إ املتكدَ

  ٚاإلضال١َٝ.

 

 إداز٠ اال٥تُإ ٚاملخاطس املصسف١ٝ 7973002

 Credit and Banking Risk Management 

تٗدف ٖرٙ املاد٠ إا تعُٝل املعسف١ بفّٗٛ اال٥تُإ ٚدٚزٙ ٚشتاطسٙ ٚإدسا٤ات٘ ٚايعٛاٌَ املـؤثس٠ فٝـ٘   

٠٤ اال٥تُا١ْٝ يعُال٤ ايتطٗٝالت باضـتخداّ أدٚات ايتشًٝـٌ   ٚبايتايٞ ايكدز٠ ع٢ً حتًٌٝ ٚحتدٜد املال

  املايٞ ٚايكدز٠ ع٢ً َساقب١ َٚتابع١ ايتطٗٝالت املُٓٛس١ ٚزصد َؤغسات ايتعجس .

 

 ايتٌُٜٛ ايدٚيٞ 7973040

 International Finance 

عـسف عًـ٢   تتطُٔ ٖرٙ املاد٠: دزاض١ االختالٍ يف َٝصإ املـدفٛعات ٚطـسم قٝاضـ٘ ٚتصـشٝش٘د ٚايت    

أ١ُٖٝ ايصسف األدٓيب ٚشتاطسٙد ْٚظـاّ ايٓكـد ايـدٚيٞ بـا فٝـ٘ دٚز صـٓدٚم ايٓكـد ايـدٚيٞ ٚايبٓـو          

ايدٚيٞ يإلْػا٤ ٚايتعُري يف ايتٌُٜٛ ايدٚيٞد ٚايصٓادٜل ايكطس١ٜ با يف ذيو صٓدٚم ايٓكد ايعسبـٞ  

دٟد ٚاتفاق١ٝ ايٛسد٠ ايٓكد١ٜ األٚزب١ٝد ٚسسن١ ٚايبٓو ايعسبٞ اإلفسٜكٞد ْٚظـس١ٜ ايتهاٌَ ايٓك

زؤٚع األَٛاٍ ايدٚي١ٝد ٚأضٛام ايٓكد ٚاملاٍ ايدٚيٝئد ٚدٚز ايػسنات املتعدد٠ ادتٓطـ١ٝ يف سسنـ١   

  زؤٚع األَٛاٍ ايدٚي١ٝد ٚاالضتجُاز األدٓيب املباغس.

 

 



 0 

 أداز٠ ايتٌُٜٛ املتكد١َ 7973044

 Advanced Financial Management 

ٍٚ ٖرٙ املاد٠ ستٛز االٖتُاّ املايٞ َٔ قبٌ ايػسنات ارتاص١ ٚايعا١َد ٚقسازات االضتجُاز طٜٛـٌ  تتٓا

األدٌ فُٝا ٜتعًل بتكِٝٝ َكرتسات االضتجُاز يف لٌ عدّ ايتٛندد ٚسطاب تهًفـ١ األَـٛاٍ يف   

ايػسنات ارتاص١ ٚقساز ايتٌُٜٛ طٜٛـٌ األدـٌ فُٝـا ٜتعًـل بٗٝهـٌ ايتُٜٛـٌ األَجـٌد َٚصـادز         

 ٌٜٛ طٌٜٛ األدٌ ْٚظس١ٜ زأع املاٍ ايعاٌَ املتعًك١ باال٥تُإ ايتذازٟ ٚاال٥تُإ املصسيف قصري.ايتُ

 

 ستافظ االضتجُاز 7973030

 Investment Portfolios 

تتطُٔ ٖرٙ املـاد٠: غـسا املصـطًشات األضاضـ١ٝ يف َٛضـٛع االضـتجُازات ٚاحملـافظ االضـتجُاز١ٜد         

ٌ املؤثس٠ فٝٗـاد ٚأضـايٝب تكٝـِٝ ٚحتًٝـٌ نافـ١ أْـٛاع األدٚات املايٝـ١        ٚدزاضـ١ األضٛام املاي١ٝ ٚايعٛاَ

ايتكًٝد١ٜ ٚاملبتهس٠ سدٜجًاد ٚذيو َـٔ خـالٍ َعسفـ١ تكٝـِٝ ٚحتًٝـٌ األضـِٗ ٚايطـٓدات ٚاألْـٛاع         

األخس٣ َٔ األدٚات املاي١ٝد ٚنريو َعسف١ آثاز ايتٜٓٛع ٚاختٝاز احملفظ١ املاي١ٝ ايهفـؤ٠د ٚنـريو   

ادتدٜد٠ يف األدٚات املاي١ٝ ٚأُٖٗا ارتٝازات ٚاملطـتكبالت ٚغـسنات االضـتجُاز.    دزاض١ االبتهازات 

ثِ دزاض١ أْٛاع احملافظ االضتجُاز١ٜد ٚأضٛام زأع املاٍ ْٚظسٜاتٗـا ٚنفا٤تٗـا ٚقٝـاع أدا٥ٗـا. ٚأخـريًا      

  .دزاض١ االضتجُاز ع٢ً ايٓطام ايعاملٞ

 

 األضٛام املاي١ٝ املتكد١َ 7973000

 Advanced Financial Markets 

تتٓاٍٚ ٖرٙ املاد٠ طبٝع١ َٚاٖٝـ١ ايطـٛم املايٝـ١ َٚهْٛاتٗـا ٚدٚزٖـا يف ايتُٜٛـٌ احملًـٞ ٖٚٝهـٌ         

ايطٛم املاي١ٝ ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ فٝٗا ٚدٚز ايٛضطا٤ يف خًل ايطٛم املايٝـ١ ٚبٓـٛى االضـتجُاز ٚأُٖٝـ١     

ٗـا سطـب االقتصـادات املتكدَـ١     املعًَٛات يف ايطٛم املاي١ٝ ٚطبٝع١ األٚزام املايٝـ١ املتداٚيـ١ ٚأُٖٝت  

ٚايٓاَٝــ١ ٚتهايٝفٗــا ٚنٝفٝــ١ تكُٝٝٗــا ٚشتــاطس االضــتجُاز يف األضــٛام املايٝــ١ َٚؤغــس األضــِٗ   

ٚنٝف١ٝ سطاب٘ ٚتهٜٛٓ٘ َٚديٛالت٘ بايٓطـب١ يًُطـتجُس ٚاالقتصـاد ايـٛطمد َٚٓاقػـ١ ايطـٛم       

يف ايبًـدإ املتكدَـ١ ٚايبًـدإ     املاي١ٝ َٔ سٝح ايهفا٠٤ ٚأِٖ األشَات اي  تعسضت  ا األضٛام املاي١ٝ

  ايٓاغ١٦ ٚدٚز ايعٛمل١ يف تطٜٛس ٚتهاٌَ ايطٛم املاي١ٝ.

 

 إداز٠ املخاطس املتكد١َ 7973000

 Advanced Risk Management 

تٗدف ٖرٙ املاد٠ إا حتًٌٝ شتـاطس االضـتجُاز يًػـسنات ٚنٝفٝـ١ إدازتٗـا ٚٚضـا٥ٌ ت طٝتٗـا َـع         

ايٓكد١ٜ ٚشتاطس األضٛام ايدٚي١ٝ ٚنٝف١ٝ قٝاع املخـاطس َٚؤغـسات   ايرتنٝص ع٢ً املخاطس املاي١ٝ ٚ

  ايتٓبؤ بٗا باضتخداّ املٓٗر ايهُٞ.

 

 سًك١ حبح يف ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملصسف١ٝ 7973050

 Advanced Seminar in Finance & Banking Sciences 

د ٜٚٗـدف إا ةهـئ ايطـالب    ٜتٓاٍٚ ٖرا املطام اسدخ ايتطٛزات يف زتاٍ ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملصسف١ٝ 

َٔ َتابع١ أدبٝات َٚطتذدات املٛضٛع ٚذيو باطالعِٗ ع٢ً ايدٚزٜات ايع١ًُٝ املتخصص١ ٚنريو 

ٜٗدف اا تصٜٚد ايطالب باملٗازات ايبشج١ٝ ايالش١َ ألعداد ايسضا٥ٌ ٚايبشـٛخ األنادثٝـ١ يف زتـاٍ    

  ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملصسف١ٝ .
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 هايٝف املتكد١َستاضب١ ايت 7972044

 Advanced Cost Accounting 

تبشح ٖرٙ املاد٠ بػهٌ َعُل يف ضًٛى ايتهايٝف ٚطسم تكدٜسٖا د ٚبنضايٝب   حتًًٝـٗا ألرـسا    

ايسقاب١ ٚايتخطٝط ٚاختاذ ايكسازات ٚع٢ً األخص تًـو ايـ  تكـّٛ عًـ٢ عالقـ١ )ايتهًفـ١د اذتذـِد        

طٝط األزبااد ٚطسم حتدٜد ايتهًف١ ٚأثسٖـا عًـ٢   ايسبح( َجٌ : حتًٌٝ ايتعادٍ ٚاضتخداَات٘ يف خت

نُا ٜتِ تعُٝل فٗـِ ايطايـب باملبـادئ ٚاملفـاِٖٝ ايـ       . ايدخٌد ٚحتًٌٝ ايتهايٝف ألرسا  ايتطعري

حتهِ " ايتهايٝف املعٝاز١ٜ" ٚأضايٝب حتًٌٝ االضتسافات ٚتفطريٖادٚدٚز املعاٜري يف إعداد املٛاشْات 

يسقابــ١ ٚتكــِٜٛ األدا٤د نُــا تتطــُٔ حتدٜــد ايتهــايٝف ايتخطٝطٝــ١ ٚيف زتــاالت ايتخطــٝط ٚا

رــري ايصــٓاع١ٝ ْٚظـِ ايتهــايٝف ٚطــسم ختصٝصـٗاد ختصــٝص ايتهــايٝف يًُٓتذــات    يألْػـط١ 

  .املػرتن١. نُا ٜتطُٔ املكسز تعُٝل َعسف١ ايطايب بتهايٝف ايتطٜٛل َٚػانٌ اضتخداَاتٗا

 

 داز١َٜٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚاإل 7970077

 Scientific Research Methodology in Economics and 

Administrative Sciences 

ايتعسف ع٢ً املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ يًتشًٌٝ االقتصاد املايٞ ٖٞ َٔ أضاضٝات ٖرٙ املاد٠ اي  تعتج املـدخٌ  

٠ عًـ٢  ايس٥ٝطٞ يًطايب يتشطري يسضاي١ املادطتري ٖٚٞ َـٔ أضاضـٝات ايبشـح ايعًُـٞ ٚتػـٌُ املـاد      

إعداد ايطايب يهٝف١ٝ حتدٜد اإلطاز ايعاّ يًبشح ايعًُٞ َٚٓٗذٝات٘د حتدٜـد َػـه١ً ايدزاضـ١    

ٚصــٝار١ ايفسضٝاتدأضــًٛب جــع ايبٝاْــات ٚتصــُِٝ االضــتبٝاْات ٚتسَٝصٖــا ٚحتًًٝــٗا إسصــا٥ٝاد   

ــتخداّ      ــات باض ــا٥ٞ يًبٝاْ ــف اإلسص ــسٚطٗادنٝف١ٝ إْٗا٥ٗا.ايٛص ــتبا١ْ )خصا٥صٗادغ  Excellاالض

ظسٟ)َكــاٜٝظ ايٓصعــ١ املسنصٜــ١()َكاٜٝظ ايتػــتتدَكاٜٝظ غــهٌ ايتٛشٜع(.االزتبــاط عًُٞ+ْ

.نٝف١ٝ بٓـا٤ ايطالضـٌ   spss(.اختٝاز ايفسضٝات باضتخداّ O.L.Sعًُٞ+ْظسٟ) Excellباضتخداّ 

ايص١َٝٓ ٚبٝاْـات املكطـع ايعسضـٞدبٓا٤ ايُٓـاذز ايكٝاضـ١ٝدايكٝاع ٚاختبـاز ايفسضٝاتداالضـتٓتادات        

  ٚنتاب١ ايتكسٜس.

 

 أضايٝب ايتشًٌٝ ايهُٞ 7970043

 Quantitative Analytical Methods 

ٜٗدف املكسز إا تصٜٚد ايطًب١ باألدٚات ٚايطسا٥ل ٚايعالقات اي  تطاعدِٖ ع٢ً ايتعاٌَ َع املعطٝات 

ايسق١ُٝ َٚعادتتٗاد ٚخاص١ يف زتاٍ اإلداز٠د فٗٛ ٜتطُٔ ضًٛى املت ري ايعػـٛا٥ٞ ايٛاسـدد عالقـ١    

از بئ َت رئٜ أٚ أنجسد حتًٌٝ ٚتفطري َعاٌَ االزتباطد ايتٓبؤ بٛاضط١ ايطالضـٌ ايصَٓٝـ١د   االضتد

اختباز املؤغساتد اختبازات تتعًل بػهٌ ايتٛشٜعد ْظسٜـ١ ايتكـدٜسد ايتكـدٜس اجملـايٞد ٚتطبٝكـات      

  ع١ًُٝ ع٢ً اذتاضٛب.

 

 ْظس١ٜ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ 7970020

 International Trade 

د٠ ْظسٜات ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ْٚظس١ٜ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ يف لٌ تصاٜد ايتهـايٝفد ْٚظسٜـ١   تتطُٔ املا

يف ايتذاز٠ : داْـب ايطًـبد    األضاض١ٝ(د ٚايٓظس١ٜ اإلْتازأٚيئ )ايٛفس٠ ايٓطب١ٝ يف عٛاٌَ  -ٖٝهػس 

 ٚايٓظسٜات اذتدٜج١ يف ايتذاز٠ ايدٚيٝـ١د ٚعٛا٥ـل ايتذـاز٠ اذتـس٠ ٚايطٝاضـات ايتذازٜـ١د ايطٝاضـ١       

اذتُا١ٜ ايتذازٜـ١د ْظسٜـ١    أْظ١ُايتذاز١ٜ يف ايدٍٚ املتكد١َ َٚظاٖس فػٌ ايطٛمد َصاٜا ٚعٝٛب 

  ايتهاٌَ االقتصادٟد االتفاق١ٝ ايعا١َ يًتذاز٠ ٚايتعسف١ ادتُسن١ٝ )ادتات(.

  


