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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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الجمعية العربية للبحوث االقتصادية

•�جمعية علمية تاأ�ص�صت عام 1987م . واأُ�صهرت بجمه�رية م�صر العربية 
ت�صعى  ال  حــكــ�مــيــة(.  )غــيــر  اأهــلــيــة  علمية  م�ؤ�ص�صة  وهـــى   . 1988م  عـــام 
فى  االقت�صادى  الفكر  تنمية  وغايتها  الأع�صائها.  اأو  لها  الربح  تحقيق  اإلى 
العرب داخل ال�طن  الباحثين  . وت�صم الجمعية نخبة من  العربى  ال�طن 
االقت�صاد  مجاالت  فى  العلمى  بالبحث  ين�صغل�ن  الذين  وخــارجــه  العربى 

المختلفة وفى مجاالت اإتخاذ القرار والتطبيق.

التجديد  مــن  ن  تمكنّ كاملة  علمية  بحرية  بالبحث  الجمعية  وتــ�ؤمــن  �•
وتلتزم  والمنهجية,  والــفــكــريــة  الــعــقــائــديــة  الــتــعــدديــة  وتــحــتــرم  واالإبــــــداع. 
على  اأواًل  تعتمد  فهى  مالياً,  م�صتقلة  والجمعية  وحدها.  العلمية  بالج�دة 
ا�صتراكات اأع�صائها, ثم الهبات غير الم�صروطة. وعلى ما تجريه الجمعية 

من بح�ث, وما ت�صدره من كتب ودوريات .

النظرية  االقــتــ�ــصــاديــة  الــبــحــ�ث  وت�صجيع  بـــاإجـــراء  الجمعية  وتــقــ�م  �•
التوثيقى  وال��ن�����ش��اط  ال��ع��ال��م��ى،  االق��ت�����ش��اد  ق�شايا  وم��ت��اب��ع��ة  والتطبيقية، 
والم�ص�رة فى  الراأى  االقت�صادية, وتقديم  والمعارف  والمعل�مات  للبيانات 
والندوات  المحا�صرات  الجمعية  وتنظم   . ربــح  بال  االقت�صادية  المجاالت 
والم�ؤتمرات العلمية. وتن�صر  الكتب واالأوراق المت�صلة بن�صاطها. كما ت�صدر 

مجلتها العلمية والدورية

»بحوث اقتصادية عربية«.
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