
نحو مجتمعات شاملة متضمنة، وشركات مسؤولة،
واستراتيجيات وسياسات مالية رشيدة

إرشادات للمؤلفين

 المؤتمر الدولي لكلية
الدراسات اإلسالمية ومركز قطر 

 للمال حول التمويل اإلسالمي
واالقتصاد الدائري



سياسة تقديم األوراق البحثية
 يحق لكل مؤلف تقديم ورقة بحثية واحدة فقط.

 يجب تقديم جميع النسخ عبر اإلنترنت.
 يجب إرسال جميع المعلومات الخاصة بالمؤلف (المؤلفين) 

بما في ذلك [اسم المؤلف، والمؤسسة المنتمي إليها، 
وعنوان البريد اإللكتروني، والسيرة الذاتية، وقائمة المراجع] 

عبر البوابة اإللكترونية.   
 في حال اكتشاف أي حالة من حاالت االنتحال األدبي، ُيستبعد 

المؤلف تلقائًيا من المشاركة في المؤتمر. 
 إذا كانت الورقة البحثية المقدمة لهذا المؤتمر قيد 

الدراسة تمهيًدا لنشرها في دورية أخرى أو لتقديمها في 
مؤتمر آخر، ينبغي ذكر ذلك في حاشية بالصفحة األولى.

ِدمت بالفعل في 
ُ

 إذا كانت الورقة البحثية قد ُنِشرت أو ق
مؤتمرات وورش عمل أخرى، ينبغي الكشف عن ذلك في 

حاشية بالصفحة األولى.
َمِثل جميع األوراق البحثية المقدمة العمل 

ُ
ينبغي أن ت  

األصلي، ويجب أن تشير بشكٍل كامل إلى األعمال السابقة 
حول نفس الموضوع وأن تصفها وتقارنها في الورقة 

البحثية المقدمة لهذا العمل.
 ينبغي إدراج جميع الحاالت المحتملة لتضارب المصالح في 
الحاشية. ويجب الكشف عن أي عالقة شخصية أو مالية 

مع أحد األفراد أو المؤسسات قد تؤثر على تفسيرك لنتائج 
الدراسة. وقبل اإلعالن عن حاالت تضارب المصالح، نطلب 

من المؤلفين النظر في الحاالت التالية. هل تلقيتم أي 
أموال سواء بشكٍل مباشٍر أو غير مباشر (رسوم، مرتبات، 

أو تمويل) من مؤسسة يمكن أن تحقق مكاسب أو خسائر 
مالية من نشر هذه الدراسة اآلن أو في المستقبل؟ هل 

لديكم أسهًما أو حصًصا أو خياراِت شراٍء في شركة يمكن 
أن تحقق مكاسب أو خسائر مالية من هذا النشر اآلن أو 
في المستقبل؟ هل تمتلكون أو تتقدمون لبراءة اختراع 

مرتبطة بأي جزء من عملكم؟ هل هناك أي حاالت لتضارب 
المصالح غير المالية، مثل الحاالت الشخصية، أو السياسية، 
أو الفكرية، أو التجارية؟ إذا كان األمر كذلك، ُيرجى إدراجها.

اختيار األوراق البحثية
 ستخضع جميع األوراق البحثية لعملية مراجعة سرية.
 ُيحكم على جميع النسخ فقط على أساس المحتوى، 

والوضوح، ومساهمة النسخة لمجال الدراسة، 
 ومساهمتها في تطور ممارسات التمويل

واالقتصاد اإلسالمي.
ستبعد أي نسخ ال تلبي المعايير.

ُ
 سوف ت

تعليمات للمؤلفين
 يجب أن تكون النسخ مطبوعة مع مراعاة التباعد المزدوج 

نسق بحيث تتوافق 
ُ
بين السطور، بما في ذلك المراجع، وأن ت

مع حجم ورقة A4 (٢١ سم x ٢٩،٧ سم).
 يجب أن تكون جميع األوراق البحثية المقدمة بتنسيق 

مايكروسوفت وورد، وأن تستخدم خط تايمز نيو رومان، 
حجم ١٢.

  يجب أال يقل إجمالي عدد كلمات األوراق البحثية عن
٧٥٠٠ كلمة. 

  يجب عدم استخدام التباعد الفردي إال مع الجداول
والرسوم البيانية.

 يجب وضع أرقام الصفحات في الركن السفلي على الجانب 
األيمن من كل صفحة.

 يرجى االمتناع عن استخدام ضمير المتحدث (أنا) في النص.

 في المقالة، تأكد من تعريف الحروف المختصرة، 
 واالختصارات، والمصطلحات المتخصصة بشكٍل دقيٍق،

إال إذا كانت معروفة تماًما. 
 االقتباسات المكونة من ١٠ كلمات أو أكثر ينبغي أن 

 تشتمل على رقم الصفحة (أرقام الصفحات)
من المصدر األصلي.

 ينبغي أن يكون لكل اقتباس مرجًعا، وينبغي االستشهاد 
بكل مرجع.

  ألي تفاصيل ليست مدرجة في األقسام التالية
 تتعلق بعرض النسخة، راجع دليل شيكاغو األسلوبي

(Chicago Manual of Style)
  نشجع المؤلفين على ربط أوراقهم البحثية

بالموضوعات التالية:

١. االقتصاد الدائري من المنظور اإلسالمي
 مفاهيم الميزان، والمقدار، والخالفة فيما يتعلق بالموارد 

والبيئة
 فقه البيئة

 األخالقيات اإلسالمية والتحديات البيئة
 المفهوم اإلسالمي التراثي والمعاصر لإلسراف والتبذير

 ٢. االقتصاد الدائري: المفاهيم والنماذج
وتحدياتها وفرصها

  التنمية متعددة األبعاد (رؤية قطر الوطنية،
 مقاصد الشريعة، أهداف التنمية المستدامة،

مبادئ االقتصاد الدائري)
 االقتصاد الدائري: نموذج تكميلي أم بديل حقيقي؟

 ابتكارات االقتصاد الدائري ونماذجه التجارية والتمويلية
 العوامل واألدوات التي تدعم االقتصاد الدائري

 دور الجهات المعنية في االقتصاد اإلسالمي
 الدوافع والعوائق لالقتصاد الدائري

 دراسات حالة لنماذج تجارية لالقتصاد الدائري
 ريادة األعمال، واألخالقيات، واالستدامة في االقتصاد الدائري 

 التكنولوجيا، واالضطراب الرقمي، واالقتصاد الدائري
 دور التعليم

٣. االقتصاد الدائري والتمويل اإلسالمي
 التمويل اإلسالمي، والتمويل المسؤول، والتمويل المؤثر، 
والتمويل االجتماعي، ومقاصد الشريعة، والعوامل البيئية 

واالجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة
 الهيكل المالي الجديد البارز - مبادئ االستثمار المسؤول، 

ومبادئ االتفاق العالمي، ومبادئ التأمين المسؤول، مبادئ 
الخدمات المصرفية المسؤولة

 تصميم العقود لألعمال المسؤولة الدائرية
 الصكوك الخضراء والصكوك الرقمية

 الوساطة القائمة على القيمة
 التمويل اإلسالمي التكافلي والمختلط واالقتصاد الدائري

 مبادرات اإلبالغ العالمية وتحديات االستدامة والفرص 
المتاحة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 المخاطر، وأفضل الممارسات، والتنظيم

٤. االقتصاد الدائري والتمويل اإلسالمي
 تصميم المباني النمطية والقابلة للمشاركة وإعادة 

االستخدام 
 مفاهيم المدن المستدامة في التاريخ اإلسالمي

 استراتيجيات االنتقال للبلدان والمدن والبلديات
 دراسات حالة لمدن منعدمة النفايات

 تصميم اإلدارة الذكية للنفايات



 استراتيجيات الحد من النفايات
 التكنولوجيا واالقتصاد الدائري

٥.االنتقال إلى االقتصاد الدائري: دراسات حالة
 دراسات حالة تاريخية عن االستراتيجيات والسياسات المتبعة 

في بلدان مختلفة
 دراسات حالة مستقبلية تقترح استراتيجيات االنتقال إلى 

االقتصادات الدائرية
 دراسات حالة عن النفايات المنعدمة

 دراسات حالة عن دور التمويل المسؤول

محتوى النسخة
ا للترتيب التالي:

ً
 يجب كتابة أقسام النسخة وفق

صفحة العنوان، المتن، المالحق، التعليقات الختامية، 
وقائمة المراجع.

 اسم الملف: يجب أن يشتمل اسم الملف الخاص بنسختك 
على عنوان الورقة البحثية.

 اللغة: يرجى التأكد من مراجعة أحد المتحدثين باللغة األم 
لنسختك. ويجوز للمراجعين رفض األوراق البحثية التي ال 

تلبي معايير اللغة األكاديمية. ونحن نقبل النسخ المكتوبة 
باللغتين العربية واإلنجليزية فقط. ويجوز لك استخدام 

أساليب الكتابة باللغة اإلنجليزية التي تتبع أسلوب الكتابة 
 األمريكي أو البريطاني في جميع أجزاء الورقة البحثية،

ولكن ال يمكنك استخدام مزيج من األسلوبين.    
  صفحة العنوان: صفحة العنوان بدون اسم المؤلف
 (أسماء المؤلفين)، وملخص بحثي مختصر ال يزيد عن

٢٥٠ كلمة يلخص الورقة البحثية.
 المتن: يجب كتابة العناوين الرئيسية الواردة بالنص في 

منتصف الصفحة، مع كتابة العناوين الفرعية على الجانب 
كتب جميع العناوين الرئيسية بحروف 

ُ
األيسر. ويجب أن ت

دة، بينما يجب كتابة العناوين الفرعية الجانبية 
َّ

ُمَنض
دة في بداية الكلمات والحروف 

َّ
باستخدام الحروف الُمَنض

العادية في بقية المواضع. وال تستخدم الحواشي في متن 
الورقة البحثية. وفي حال استخدام تلك الحواشي، ُيرجى 

وضع تعليقات ختامية في قائمة مرقمة بعد متن النص 
وقبل قائمة المراجع. ولكن، تجنب استخدام التعليقات 

الختامية قدر اإلمكان ألنها تعوق تسلسل الورقة البحثية. 
 الجداول والرسوم البيانية: يجب تضمين كل جدول أو رسم 

بياني في نص الورقة البحثية قدر اإلمكان. ويجب ترتيب 
قرأ األعمدة التي تشتمل 

ُ
البيانات الواردة في الجداول بحيث ت

على مواد متشابهة بطريقة تنازلية وليس بطريقة َعَرضية، 
قدر اإلمكان. ويجب حذف المواضع العشرية غير المهمة 
ضمن البيانات الواردة في الجداول. ويجب إدراج التفاصيل 

اإلضافية في حاشية تحت الجدول، وليس في العنوان. 
وفي النص، يجب اإلشارة إلى جميع الرسوم التوضيحية 

والبيانية على أنها رسوم بيانية. وينبغي أن تكون الرسوم 
البيانية واضحة، ورائقة، وفي نسخ جاهزة للتصوير. 

 المراجع: يجب طباعة المراجع بتباعد مزدوج بين السطور 
ا للقب المؤلف.

ً
وبترتيب أبجدي وفق

 اقتباسات المراجع داخل النص: االقتباسات الواردة في 
النص يجب أن تشتمل على لقب المؤلف وسنة النشر 

 بين قوسين بدون عالمات ترقيم، مثل (جونسون 
ً

مكتوبة
١٩٩٠). ويجب وضع االقتباس مباشرة قبل عالمة الترقيم، 

إذا كان األمر عملًيا. وبخالف ذلك، يرجى إدراجها مع وضع 
فاصل منطقي بين الجمل. وفي حال اإلشارة إلى صفحة، 
أو قسم، أو معادلة معينة، فيجب وضعها بين قوسين، 

مثل (جونسون ١٩٩٠، صفحة ١٥). وبالنسبة للمؤلفين 
المتعددين، استخدم االقتباس الكامل والرسمي للمؤلفين 

الذين قد يصل عددهم إلى ثالثة مؤلفين، ولكن بالنسبة 
للمؤلفين البالغ عددهم أربعة أشخاص أو أكثر، يرجى 

استخدام اسم المؤلف األول مع وضع كلمة ”وآخرون“. 
ومثاٌل على ذلك، استخدم (وايت وسميث ١٩٧٧)، و (براون، 

وجرين، وستون ١٩٨٤). وبالنسبة ألكثر من ثالثة مؤلفين، 
استخدم (هانت وآخرون ١٩٧٥)، إال إذا كان هناك عمل آخر 
منشور يمكن اإلشارة إليه بنفس االقتباس (هانت وآخرون 

١٩٧٥). وفي تلك الحالة، يجب إدراج أسماء جميع المؤلفين، 
مثل (هانت، وبنت، وماركس، وويست ١٩٧٥).  

ا للترتيب األبجدي، 
ً

 أسلوب قائمة المراجع: أدرج المراجع وفق
 متبوًعا بتاريخ النشر. 

ً
مع ذكر لقب المؤلف الرئيسي أوال

ويجب طباعة قائمة المراجع بتباعد مزدوج بين السطور، 
مع ترك مسافة بادئة معلقة، وطباعة المراجع على صفحة 

َرِقم المراجع. وُيرجى النظر إلى نماذج المراجع 
ُ
منفصلة. ال ت

أدناه، باإلضافة إلى قوائم المراجع في اإلصدارات األخيرة. 
وتأكد من ظهور جميع العناوين المذكورة في النص 

في قائمة المراجع والعكس. وُيرجى كتابة العناوين غير 
 اإلنجليزية في المراجع حسب نطقها باألبجدية اإلنجليزية،
مع ذكر نطاقات الصفحات الخاصة بالمقاالت وفصول 
الكتب، وتقديم أسماء جميع المؤلفين والمحررين (مع 
عدم كتابة ”وآخرين“ إال إذا ظهرت بهذه الطريقة في 

المقالة المنشورة).  

تواريخ مهمة
 آخر موعد لتقديم مسودة البحث: ٣١ أغسطس ٢٠١٩

 إشعار قبول البحث: ١ أكتوبر ٢٠١٩
  آخر موعد لتسليم البحث النهائي: ١ نوفمبر ٢٠١٩

 تاريخ المؤتمر: ٣ إلى ٥ ديسمبر ٢٠١٩




