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تابعونا :

::

مركز الم�سروع�ت ال�سغيرة والمتو�سطة



الأهداف:  

املتغريات  العربية على وجه اخل�ضو�ص يف �ضوء  الأقطار  ويف  القت�ضادية عموماً  وال�ضيا�ضات  التنمية  بق�ضايا  •   الهتمام 
املحلية والقليمية والدولية.  

 . العربية  الأقطار  يف  والباحثني  واملمار�ضني  القرار  �ضانعي  لدى  املعرفة  دائرة  وتو�ضعة  الروؤية  م�ضاحة  •   زيــادة 
باملنطقة.  القرار  و�ضانعي  العربية  بالقت�ضادات  واملهتمني  الباحثني  بني  بناء  علمي  حوار  •   خلق 

قواعد الن�شر:

اللكرتوين  الربيد  على  التحريـــــر،  رئي�ص  اإىل  والتقاريـــــر  الكتب  ومراجعـــــات  والدرا�ضـــات  البحوث  تقدم   .1
 jodep@api.org.kw :للمجلة

2.  تن�ضر املجلة الأبحاث والدرا�ضات الأ�ضلية )باللغتني العربية والإجنليزية( والتي مل  يتم ن�ضرها �ضابقاً ومل تكن مقدمة لنيل 
درجة علمية اأو مقدمة للن�ضر يف جمالت اأو دوريات اأخرى.

تكون الأوراق والدرا�ضات املقدمة بحجم ليتجاوز الثالثني �ضفحة، مبا فيها امل�ضادر واجلداول والر�ضوم التو�ضيحية، كما   .3
اأوراق    واملراجعات مطبوعة على  البحوث  اأن تكون  وي�ضرتط  الع�ضر �ضفحات.   والتقارير على  الكتب  تزيد مراجعة  ل 

8.5x11   بو�ضة )A4( مع تخطي �ضطر )Double Spaced( وعلى وجه واحد، وترتك هوام�ص من اجلوانب الأربعة للورقة 
بحدود بو�ضة ون�ضف. 

تكون امل�ضاهمات خمت�ضرة بقدر الإمكان و�ضهلة القراءة والإ�ضتيعاب من قبل املمار�ضني و�ضانعي القرار.  .4
يرفق الباحث ملخ�ضاً عن البحث ليزيد عن 100 كلمة، بحيث يكون مكتوباً باللغتني العربية والجنليزية. حيث �ضيظهر   .5

امللخ�ص يف جمالت متخ�ض�ضة بامللخ�ضات.

يكتب الباحث ا�ضمه وجهة عمله ووظيفته على ورقة م�ضتقلة مع ذكر عنوان املرا�ضلة واأرقام الهاتف والفاك�ص والربيد   .6
الإلكرتوين .

يف حالة وجود اأكرث من موؤلف يتم مرا�ضلة الإ�ضم الذي يرد اأوًل يف ترتيب الأ�ضماء.  .7
American Economic Review  يجب اأن يتفق القتبا�ص والتوثيق مع املباديء التوجيهية لنمط  .8

             والدليل النمطي )http:/www.aeaweb.org/sample_references.pdf( ويجب اأن تكون املراجع مرتبة 

              اأبجدياً يف نهاية الورقة.

تو�ضع الهوام�ص يف اأ�ضفل ال�ضفحة املنا�ضبة وترقم بالت�ضل�ضل ح�ضب ظهورها.  .9
توثق اجلداول والأ�ضكال وغريها بامل�ضادر الأ�ضلية.  .10

 . Microsoft Word تكتب البحوث على برنامـــــج  .11
يتم اإ�ضعار املوؤلف باإ�ضتالم بحثه خالل اإ�ضبوعني من تاريخ اإ�ضتالمه.  .12

تخ�ضع كل امل�ضاهمات يف املجلة للتحكيم العلمي املو�ضوعي،  وُيبلغ الباحث بنتائج التحكيم والتعديالت املقرتحة من   .13
قبل املحكمني اإن وجدت، فور اإ�ضتالم ردود كل املحكمني.

14. ُي�ضبح البحث املن�ضور ملكاً للمجلة، وت�ضتوجب اإعادة ن�ضره يف اأماكن اأخرى احل�ضول على موافقة كتابية من املجلة.
العربي  املعهد  اأو  املجلة  نظر  وجهة  عن  بال�ضرورة  ولتعرب  كاتبيها،  عن  تعرب  املجلة  يف  الواردة  الآراء  جميع   .15

        للتخطيط.  

تر�ضل ل�ضاحب الورقة املقبولة ن�ضخة من العدد الذي تن�ضر فيه الورقة بالإ�ضافة اإىل خم�ص ن�ضخ م�ضتلة من ورقته   .16
       املن�ضورة. 

Objectives:
               • Broadening vision and knowledge among decision-makers, practitioners and 

researchers in the Arab countries about major development and economic policy 
issues in the region , in light of recent developments at the domestic, regional, and 
international levels. 

               • Provide a forum for intellectual interaction  among  all parties concerned with  
Arab economies and societies.   

Notes for Contributors:
1. Submissions of manuscripts should be made electronically to the Editor, via 

Email: jodep@api.org.kw.

2. The Journal will consider only original work not published elsewhere. 

3. Manuscripts should not exceed 30 pages, including references, tables and graphs, 
for research articles and 10 pages for book reviews and reports, typed on 8.5 x 
11 inch paper, one-sided, double-spaced, and with margins of 1.5 inch on all four 
sides.

4. Contributions should be as concise as possible and accessible to policy-makers 
and practitioners.

5. Manuscripts should be submitted along with  an abstract not exceeding 100 words 
written in English and Arabic. The abstract will appear in various online and 
printed abstract Journals.

6. Authors should provide their name, affiliation, address, telephone, fax, and e-mail 
on a separate page.

7. In case of more than one author, all correspondence will be addressed to the first-
named author.

8. Citations should conform to the style guidelines of the American Economic Review: 
Style Guide (http:/www.aeaweb.org/sample_references.pdf) The references must 
be provided in alphabetical order, at the end of the paper.

9. Footnotes are to be placed at the bottom of the relevant pages and numbered 
consecutively.

10. Tables and graphs should be documented and presented along explanatory 
headings and sources.

11. It is preferred to submit manuscripts written in Microsoft Word . 

12. Electronically submitted manuscripts will be acknowledged immediatel.

13. All contributions to the Journal are subject to refereeing. Authors will be 
notified about the results of the refereeing within two weeks of the receipt of 
correspondence from all referees.

14. All published works are the property of the Journal.  As such, any publication of 
these works elsewhere is not permitted without the written consent of the Journal.

15.   The opinions expressed in the Journal are those of the authors and do not 
            necessarily reflect the views of the Journal nor those the Arab Planning Institute.

16. The communicating  author of each accepted paper will receive 5 off-prints of the 
article and one copy of the journal.  






























































































































































































