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: علم االقتصادمجال و النشر في للكتابةةدعو 
"بحوث اقتصادیة عربیة"مجلة 

/ات و السادةالسید
..تحیة طیبة 

ـــاهرة –قتصـــادیة تتشـــرف الجمعیـــة العربیـــة للبحـــوث اال بـــأن تهـــدیكم أحســـن –ومقرهـــا الق
بــاحثین الو،عضــاء مراكــز البحــوث، وأبالجامعــات العربیــة كافــةتحیاتهــا، وتــدعو هیئــات التــدریس 

نشـر إلـى المستقلین ، والمعنیین بالكتابة العلمیة فى حقل االقتصاد بالتطبیق على الوطن العربى، 
جمعیـة والتى تسـتأنف الصـدور مـن خـالل ال"قتصادیة عربیةابحوث ":مجلتهايأعمالهم العلمیة ف

ينتظـام الفصـل، تمهیـدًا لاللمـرتین، علـى أن تصـدر هـذا العـام مؤقتـاً 2019عتبارًا من عدد ربیـع ا
.بعد ذلك

منـذ ، مـة طـوال أكثـر مـن ربـع قـرنمحكّ علمیـة كمجلـة"بحـوث اقتصـادیة عربیـة"لقد ظلت 
بالتعــاون مــعبعــد إصــدارها ثــم-1992فــي خریــف ،مــن خــالل الجمعیــة، إصــدار عــددها األول

فـــى منبـــرًا لمـــدارس علـــم اإلقتصـــاد المتنوعـــة -2007ربیـــعفـــي "مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة"
.كذلك على الدوامأن تظل االقتصادیین العرب جمهرة وهى تعاهد ؛ الوطن العربى

رهـــین بثقــة قرائهـــا مجلتهــا تؤكــد الجمعیـــة العربیــة للبحـــوث االقتصــادیة أن أداء رســـالة وٕاذْ 
متجـددة ةلّ حُ م جمیعا من خالل همعاستعادة التواصل ي، فإنها تأمل فعلى امتداد المنطقة العربیة

. نوأداء رصی

وتهیـــب الجمعیـــة بالبـــاحثین االقتصـــادیین العـــرب، أیـــا كانـــت مـــواقعهم فـــي الـــوطن أو فـــي 
الجمــع بــین التمســك الصــارم بقواعــد المنهجیــة یســتلزماء، ممــا یالمهــاجر، مراعــاة تنــوع قاعــدة القــرّ 

المـنظم، بمـا قـد یسـتتبعه ذلـك مـن يالعلمیة في البحـث االقتصـادي، وبـین سالسـة العـرض التحلیلـ
اظ بهـــا فـــي مالحـــق فـــاالحتمـــع إمكـــان التفاصـــیل التقنیـــة فـــي صـــلب الـــنص، بعـــض ف مـــن التخفـــ

. الدراسة

و الكیـان التنظیمـي المسـئول " الجمعیـة العربیـة للبحـوث االقتصـادیة"وغنّي عن البیان فیمـا یخـّص 
عـن تحریــر المجلــة فــي اســتقاللیة مهنیــة وحیــدة تاّمـة، أن مــا یجمــع شــمل االقتصــادیین العــرب هــو 

ل على توسیع دائرة التفكیر العلمـي المشـترك، مـع إدراك بـأن األدوات التقنیـة المتجـددة للبحـثالعم
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، بمـا فـي ذلـك مـن اسـتخدام األسـالیب الكمیـة لقیـاس التغیـر فـي الظـواهر االقتصـادیة، إنمـا العلمـي
.حدود ذواتهاهي وسائل الستجالء الحقیقة ولیست غایات في 

الجمعیــة العتیــدة فــي أداء رســالتها منــذ مــا یقــرب مــن أربعــة مــن هــذا المنطلــق الــذي بــدأت منــه 
عقود، ومجلتها العلمیة منذ ما یقرب من ثالثـة عقـود، تسـتأنف الجمعیـة ومجلتهـا مسـیرتها الهادفـة 

لتقریــب ابنــاء قاعــدة للــرؤى المشــتركة بــین االقتصــادیین العــرب، أینمــا كــانوا، و المســاهمة فــي إلــى 
لبحث العلمي الهادف إلى المشاركة الفاعلـة فـي عملیـة التنمیـة العربیـة البّناء فیما بینهم، وتشجیع ا

ى اإلنتاجیـة، وتحقیـق التطلعـات سـعیا إلـى توسـیع وتنویـع وتعمیـق الُبَنـ... المستقبلیة الرحبةبآفاقها 
.العربي في بناء عالم جدیدمجتمع، والمشاركة الفعالة للة و الثقافیةاالجتماعی

مات المتنوعة من األبحاث القابلة للتحكیم، باإلضافة إلى أبواب خاصة تستقبل المجلة المساه
ــــرأ ــــيالكتــــب، والنــــدوات، والمــــؤتمرات العلمیــــة، ومرجعــــات، ويلمقــــاالت ال العــــرض التحلیل

.والدولیةللتطورات االقتصادیة العربیة 

تْیناآلتییقتْین الطر إحدى ترسل المساهمات ب:
–طریق صـالح سـالم –ب عمارات العبور 17: للجمعیةيعلى العنوان التاليالبرید العادب-

، جمهوریــة القــاهرة–11811: الرمــز البریــدى؛بانورامــا أكتــوبر88:  ب.مدینــة نصــر، ص
.مصر العربیة

asfer.egypt89@gmail.com: للمجلةيلكتروناإلعلى العنوانااللكترونيبالبرید -

اقتصادیة عربیة رئیس تحریر مجلة بحوث 
محمد عبد الشفیع عیسى .د.أ

.للكتابة فى ملحق هذه الرسالةتقنیةالاإلرشاداتبرجاء االطالع على *
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ملحق
قواعد نشر البحوث يف الة 

ضافة علمیة، نظریة أو تطبیقیة، في أحد الموضوعات التى تشغل الفكر إأن یمثل البحث -1
.تعلق بالتطورات العربیة أو الدولیةأو تالدولي والعربي االقتصادى 

لي رئاسة إأال یكون البحث قد سبق نشره، ویرجي اإلقرار بذلك ضمن خطاب توجیه البحث -2
. التحریر

باستثناء المراجع ، 14بحجم الخط ،آالف كلمةسبعة لبحث المتن الرئیسي لأال یتجاوز -3
سم لكل جانب، وعدم وضع 2- 1مع ترك مسافة على جانبي الصفحة  في حدود ،والمالحق

أو بالبرید اإللكتروني wordوفقًا لنظام كتوباویرسل البحث م،)(Formatsصیغ معینة للكتابة 
.جدمَ علي قرص مُ 

المتعارف علیها في إعداد ونشر البحوث والدراسات العلمیة بما منهجیةعتمد األصول الأن تُ -4
تنسیق أقسامه، والتوثیق الكامل للمراجع والجداول، ، و ثللبحالفكري والمنهجي في ذلك التقدیم 

مع الفصل بین ترقیم المراجع وترقیم ،عداد الرسوم البیانیة بصورة تیسر تصویرها للطباعةإ و 
.حثادراج خاتمة تتضمن خالصة ما توصل إلیه البإ و footnotesمالحظات المرجعیةال

:مع المبادئ التالیةالمرجعي أن یتفق التوثیق -5
توضع بیانات كل من المراجع و المالحظات المرجعیة في أسفل الصفحات وترقم بالتسلسل -أ

حسب ظهورها، مع مراعاة بیان أرقام الصفحات للمرجع المأخوذ عنه، والفصل بین مالحظة 
).Ibidالمرجع السابق مباشرة ( و) op.citمرجع سبق ذكره (

:ى الشكل التاليفي آخر المقالة علالكاملة المراجع قائمة تضاف - ب
، مدینة اإلصدار، دار النشر، سنة )Italic(اسم المؤلف، عنوان الكتاب : الكتب-

.الصدور
، )Italic(، اسم المجلة )regular(اسم المؤلف، عنوان المقالة بین مزدوجین : المقاالت-

.جهة النشر ومكانها، رقم العدد و تاریخ الصدور، الصفحات، 
مع ملخص باللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة في حدود باللغة العربیةًا ألبحاث أساسیجري نشر ا-6

.ةیملخص باللغة العربوضعجنبیتین یحدى اللغتین األإوفي حالة نشر البحث بكلمة،150
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یفضل كتابتها يالصفة الحالیة للباحث التالمجلة، إلى ىلإالبحث إرسال یشار في خطاب -7
البرید اإللكتروني عنوان ن طرق التواصل مع الباحث، ال سیما بیامع غالف،صفحة الفي هامش 

. ورقم الهاتف الشخصي

مالحظات ىلإتخضع البحوث المقدمة للتحكیم من قبل لجنة مختصة، وقد ینتهي التحكیم -8
. هائواقتراح تعدیالت تبلغ للباحث للنظر في مراجعة البحث في ضو 

. ةمجلالمادة ظهرت فيأیة إعادة نشر یلزم الحصول علي موافقة كتابیة قبل-9


