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قواعد ن�شر البحوث في المجلة

اأحد المو�سوعات التي ت�سغل الفكر القت�سادي  اأو تطبيقية، في  اإ�سافة علمية، نظرية  اأن ُيمثل البحث   -1

الدولي والعربي، اأو تتعلق بالتطورات العربية اأو الدولية.

2- األ يكون البحث قد �سبق ن�سره، ويرجي الإقرار بذلك �سمن خطاب توجيه البحث اإلي رئا�سة التحرير. 

3- األ يتجاوز المتن الرئي�سي للبحث �سبعة اآلف كلمة، بحجم الخط 14، با�ستثناء المراجع والمالحق، مع ترك 

 ،)Formats(م�سافة على جانبي ال�سفحة في حدود 1-2 �سم لكل جانب، وعدم و�سع �سيغ معينة للكتابة

وير�سل البحث مكتوبًا وفقًا لنظام word بالبريد الإلكتروني اأو على قر�س ُمدَمج.

ذلك  في  بما  العلمية  والدرا�سات  البحوث  ون�سر  اإعداد  في  عليها  المتعارف  المنهجية  الأ�سول  ُتعتمد  اأن   -4

التقديم الفكري والمنهجي للبحث، وتن�سيق اأق�سامه، والتوثيق الكامل للمراجع والجداول، واإعداد الر�سوم 

البيانية ب�سورة تي�سر ت�سويرها للطباعة، مع الف�سل بين ترقيم المراجع وترقيم المالحظات المرجعية 

الباحث. اإليه  تو�سل  ما  خال�سة  تت�سمن  خاتمة  واإدراج   footnotes
5- اأن يتفق التوثيق المرجعي مع المبادئ التالية:

اأ�سفل ال�سفحات، وترقم بالت�سل�سل ح�سب  1- تو�سع بيانات كل من المراجع والمالحظات المرجعية في 

ظهورها، مع مراعاة بيان اأرقام ال�سفحات للمرجع الماأخوذ عنه، والف�سل بين مالحظة )مرجع �سبق 

.)Ibid ( و) المرجع ال�سابق مبا�سرةop.cit ذكره

2- ت�ساف قائمة المراجع الكاملة في اآخر المقالة على ال�سكل التالي:

- الكتب: ا�سم الموؤلف، عنوان الكتاب )Italic(، مدينة الإ�سدار، دار الن�سر، �سنة ال�سدور.

- المقالت: ا�سم الموؤلف، عنوان المقالة بين مزدوجين )regular(، ا�سم المجلة )Italic(، جهة 

الن�سر ومكانها، رقم العدد و تاريخ ال�سدور، ال�سفحات.

 150 حدود  في  الفرن�سية  اأو  الإنجليزية  باللغة  ملخ�س  مع  العربية  باللغة  اأ�سا�سًا  الأبحاث  ن�سر  يجري   -6

كلمة، وفي حالة ن�سر البحث باإحدى اللغتين الأجنبيتين يو�سع ملخ�س باللغة العربية. 

هام�س  في  كتابتها  يف�سل  التي  للباحث  الحالية  ال�سفة  اإلى  المجلة،  اإلى  البحث  اإر�سال  خطاب  في  ي�سار   -7

الهاتف  ورقم  الإلكتروني  البريد  عنوان  �سيما  ل  الباحث،  مع  التوا�سل  طرق  بيان  مع  الغالف،  �سفحة 

ال�سخ�سي . 

واقتراح  مالحظات  اإلى  التحكيم  ينتهي  وقد  مخت�سة،  لجنة  قبل  من  للتحكيم  مة  الُمقدَّ البحوث  تخ�سع   -8

تعديالت تبلغ للباحث للنظر في مراجعة البحث في �سوئها. 

9- يلزم الح�سول على موافقة كتابية قبل اإعادة ن�سر اأية مادة ظهرت في المجلة. 
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ال�سغيرة والمتو�سطة درا�سة حالة تون�س والجزائر

ال�سرف:  اأ�سواق  في  المركزية  البنوك  تدخالت  فعالية 

درا�سة قيا�سية لحالة الجزائر للفترة )2015-1980(

الفترة  خالل  م�سر  في  التواأم  العجز  ظاهرة  تحقق  مدى 

)2015  -  1977(

واقع ال�سيرفة الإلكترونية في الجزائر بين معيقات التو�سع 

ومتطلبات النجاح

اأهــم  خــالل  الأداء  تقييم  الم�سري:  الم�سرفي  القطاع 

تطورات ال�ساحة الم�سرية والعالمية

م�سكالت  من  للحد  العالمية  القيمة  �سال�سل  فى  الم�ساركة 

التجارة الخارجية فى م�سر بالتطبيق على القطاع ال�سناعى

تقـاريــــــــــر
للجمعية  ع�سر  ــع  ــراب ال العلمى  الــمــوؤتــمــر   : عــن  تقرير 

الم�ستدامة  التنمية  »اأهداف  القت�سادية  للبحوث  العربية 

النمو  فر�س   :  2011 بعد  العربية  الأو�ــســاع  مواجهة  فى 

تجربة  تعثر  �سوء  فى  الجتماعية  العدالة  وتحديات 

 / نوفمبر   12-11، القاهرة   ، العربى«  القت�سادى  التعاون 

ت�سرين ثان 2017

التكامل  »م�سيرة  عــنــوان  تحت  عمل  ور�ــســة  عــن  تقرير 

القت�سادى العربى : من الما�سى اإلى الم�ستقبل« القاهرة ، 

القاهرة 27  اأكتوبر / ت�سرين اأول 2018

الأفقى  التو�سع  بين   « عنوان  تحت  عمل  ور�سة  عن  تقرير 

حالة  اإلى  بالإ�سارة  العربية  الزراعة  فى  الراأ�سى  والتو�سع 

ت�سرين  نوفمبر/    17، القاهرة   - العربية  م�سر  جمهورية 

ثانى 2018.
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افتتاحيـة

ليعود  التوقف.  م��ن  فترة  بعد  عربية  اقتصادية  بحوث  مجلة  م��ن   80 ال��ع��دد  ي�صدر 

بهذا العدد اإ�صدار المجلة من القاهرة، من الجمعية العربية للبحوث االقت�صادية. وقد 

المفكرين  اآراء  ا�صتقطاب  ت�صتهدف  جديدة  بروؤية  القاهرة،  من  لت�صدر  المجلة  ع��ادت 

االقت�صاديين العرب من كل االتجاهات الفكرية، ولت�صجع الباحثين العرب من مختلف 

المجلة  لتكون  العربي،  االقت�صادي  الفكر  الإث��راء  باأفكارهم  للإ�صهام  العربية  االأق��ط��ار 

كعهدنا دوما بها اأحد اأهم ملتقيات الفكر االقت�صادي العربي.

ي�صدر هذا العدد من المجلة وقد رحل عن عالمنا بج�صده ال بفكره العالم الفا�صل الذي 

ل�صنوات. وكما  العربية  للجمعية  العام  االأمين  و�صغل من�صب  المجلة،  راأ�س تحرير هذه 

عهدناه جميعاً في مختلف اأقطار هذا الوطن ُمحفزاً لكل الباحثين، مهموماً بكل ما يعني 

و�صديقاً  الباحثين،  �صباب  لكل  داعماً  العربي،  االقت�صادي  للفكر  ُمثريا  العربي،  ال�صاأن 

لكل الرواد. رحل االأ�صتاذ الدكتور محمد �سمير م�سطفى عن عالمنا لين�صم للرواد الذين 

اأثروا فكرنا بعطائهم المتدفق من خلل الجمعية العربية للبحوث االقت�صادية ومجلتها 

 2019 لعام  القادم  موؤتمرها  في  الجمعية  وتعتزم  عربية«.  اقت�سادية  »بحوث  الر�صينة 

تكريم الرواد الذين اأَثْرَوا بفكرهم البحث االقت�صادي العربي من خلل الجمعية العربية 

عبر عطاء امتد الأكثر من ثلثين عاماً في احتفالية العيد الثلثين للجمعية العربية 

للبحوث االقت�صادية. 

الدكتور/  االأ�صتاذ  يراأ�صه  تحرير  مجل�س  خلل  من  المجلة  خلل  من  العطاء  وي�صتمر 

اإدارة  مجل�س  وع�صو  القومي  التخطيط  بمعهد  االأ���ص��ت��اذ  عي�صى،  ال�صفيع  عبد  محمد 

الجمعية العربية للبحوث االقت�صادية.

وتتنوع م�صاهمات الباحثين في هذا العدد في مختلف مجاالت البحث االقت�صادي، من 

االقت�صاد الدولي، واالقت�صاد النقدي، والمالية العامة، والتنمية االقت�صادية، كما يت�صمن 

تقرير عن الموؤتمر العلمي الرابع ع�صر للجمعية العربية للبحوث االقت�صادية العربية، 

وملخ�س لور�صة العمل التي عقدتها الجمعية عن م�صيرة التكامل االقت�صادي العربي من 

الما�صي اإلى الم�صتقبل، وملخ�س لور�صة العمل التي عقدت عن التو�صع االأفقي والراأ�صي 

للزراعة مع اإ�صارة خا�صة لجمهورية م�صر العربية. كما يت�صمن العدد نظرة على التقرير 

االقت�صادي العربي الموحد.

وتدعو المجلة الباحثين في كل االأقطار العربية الإثراء المجلة بم�صاهماتهم التي نحن 

على ثقة باأنها �صتكون اإ�صافات مهمة.

اأ.د. �صمية اأحمد على عبد المولى
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