
سنة النشرالكتبت

2000أثر الٌورو على أقتصادٌات الدول العربٌة1

2001تقٌٌم سٌاسات التخصٌص فً البلدان العربٌة2

2005التكامل االقتصادي العربً ، التحدٌات واآلفاق 3

2006المبادئ االساسٌة لنظم الدفع العامة نظامٌاً ومسؤلٌات المصارف المركزٌة4

5
دورالصــنــدوق فً مساعـدة الـدول االعـــضـــاء المتأثرة بارتــفــاع اسعار النــفــط العالـمـٌـة 

(دراسة انشاء تسهٌل النفط)
2007

2007تحوٌالت العاملٌن فً الخارج وانعكاساتها التنموٌة على االقتصادات العربٌة6

2007تحرٌر التجارة الخارجٌة والتشغٌل فً الدول العربٌة7

2007تجربة تونس فً مجال السٌاسة النقدٌة والتوجهات المستقبلٌة8

2007االرشادات العامة لتطوٌر نظم الدفع والتسوٌة9

2007تأثٌر ارتفاع اسعار النفط على االقتصادات العربٌة10

2007ضوابط العالقة بٌن السلطات الرقابٌة فً الدولة االم والدولة المضٌفة11

20012007الحصاد االقتصادي لعام 12

2007مالمح السٌاسة النقدٌة فً العراق13

2007مسٌرة االصالح االقتصادي وتهٌئة البٌئة االستثمارٌة فً الٌمن14

15ً 2008نظم الدفع الخاصة بعرض وسداد الفواتٌر الكترونٌا

2008دوراصالحات المالٌة العامة فً الدول العربٌة ودور صندوق النقد العربً فً مساندتها16

2008تطوٌر انظمة االستعالم االئتمانً ومركزٌات المخاطر فً الدول العربٌة17

2008ظاهرة صنادٌق الثروات السٌادٌة18

2008دراسة انشاء تسهٌل لدعم االصالح التجاري فً الدول العربٌة19

2008(الفرص والتحدٌات  )التغٌر فً البٌئة االقتصادٌة الدولٌة واالقتصادات العربٌة 20

2008مبادئ االشراف على انظمة الدفع والتسوٌة ومسؤولٌات المصارف المركزٌة21

2008االزمة المالٌة العالمٌة22

2009استمرارٌة االعمال فً مواجهة  الطوارئ23

2009تجربةالسودان فً مجال السٌاسة النقدٌة24

2009تجربة مؤسسة نقد البحرٌن كجهاز رقابً موحد25

2009تنمٌط ارقام الحسابات المصرفٌة26

2009التموٌل متناهً الصغر ودور البنوك المركزٌة فً الرقابة واالشراف علٌه27

2009مقاصة الشٌكات فً الدول العربٌة28

2009انظمة االنذار المبكر للمؤسسات المالٌة29

2009اوضاع القطاع المصرفً فً الدول العربٌة وتحدٌات االزمة المالٌة العالمٌة30

2009اسواق االوراق المالٌة العربٌة انعكاسات وعبر من االزمة المالٌة العالمٌة31

2009برنامج االستقرار المالً لمواجهة تداعٌات االزمة المالٌة فً الكوٌت32

2009االزمة المالٌة العالمٌة وتداعٌاتها على االقتصادات العربٌة33

2013/2009(التقرٌر السنوي )برنامج تموٌل التجارة العربٌة 34

2010أطر اساسٌة ومعاصرة فً الرقابة على البنوك وادارة المخاطر35

2010االزمة المالٌة العالمٌة وسبل مواجهة اثارها المستقبلٌة36

2011مناخ االستثمار فً الدول العربٌة37

38
االستثمارات االجنبٌة المباشرة ، التطورالمالً والنمو االقتصادي شواهد من البلدان 

19992003-1975العربٌة

39
االقتصادٌات العربٌة على اعتاب االلفٌة الثالثة بٌن دورس االزمات المالٌة وتحدٌات 

1999االصالحات القادمة

2011التداعٌات االقتصادٌة للثورات العربٌة40

41
الحوافز المالٌة والنقدٌة فً الدول العربٌة إبان االزمة المالٌة وانعكاساتها على جهود 

2010االصالح المالً

2013 اللجنة العربٌة للرقابة المصرفٌة 56مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفٌة رقم 42

43
ورقة حول التجربة الفلسطٌنٌة فً مجال تطوٌر البنٌة التحتٌة للقطاع  المالً والمصرفً رقم 

572013

552013فً الخدمات المصرفٌة رقم  (العمٌل)حماٌة المستهلك 44

542013اهمٌة ودور مجلس المدفوعات الوطنً تجارب الدول الدول العربٌة رقم 45

532013قضاٌا تطوٌر نظم الحفظ المركزي لالوراق المالٌة ودور المصارف المركزٌة رقم 46

2014المبادئ االساسٌة للرقابة المصرفٌة الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفٌة 47

2014مبادئ البنٌة التحتٌة ألسواق المال وإطار اإلفصاح ومنهجٌة التقٌٌم لهذه المبادئ48

2014إصالح القطاع المصرفً واالستقرار المالً فً الجزائر 49

2015بطالة الشباب فً الدول العربٌة 50

2014تطبٌق الٌة الوسٌط المركزي لتسوٌة معامالت األسواق المالٌة تجربة بنك المغرب51

2014اصالح دعم الطاقة فً الدول العربٌة52

2015النفط والغاز الصخرٌٌن وأثرهما على أسواق النفط العالمٌة53

2014الرقابة على صٌرفة الظل54

2014طرق تكوٌن وادارة االحتٌاطٌات االجنبٌة تجارب بعض الدول العربٌة 55

2014التعامل مع المؤسسات المصرفٌة ذات المخاطر النظامٌة محلٌاَ ودور المصارف المركزٌة56

2014االطار العام لالستقرار المالً ودور البنوك المركزٌة فً تحقٌقه 57

المطبوعات الصادرة عن صندوق النقد العربً 



 سنة النشر      التقارٌــــــــــــــرت

1
 ، 2005 ، 2003 ، 2000 ، 1999التقرٌر السنوي لصندوق النقد العربً لألعوام 

2007 ، 2009 ، 2012- 2014

2
 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003التقرٌر االقتصادي العربً الموحد لألعوام  

2008 - 2009- 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 -2015

 سنة النشر                                 النشـــــــــــــرات

1
1990-2000صندوق النقد العربً ، اسعار الصرف التقاطعٌة لعمالت الدول العربٌة  

2
1990-2000صندوق النقد العربً ، الحسابات القومٌة فً الدول العربٌة 

صندوق النقدالعربً ، قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة ، النشرة الفصلٌة الربع االول 3

2000والثانً

4
2001صندوق النقد العربً ، قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة   النشرة الفصلٌة الربع الثالث

6
2004صندوق النقد العربً ،  قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة  النشرة فصلٌة الربع الرابع

7

2005صندوق النقد العربً ،  قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة   النشرة الفصلٌة الربع الثالث

9
2007صندوق النقد العربً ،  قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة   النشرة فصلٌة الربع الثالث

2007صندوق النقد العربً ، قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة النشرة فصلٌة الربع الرابع10

صندوق النقد العربً ،قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة النشرة فصلٌة الربع االول والثانً 11

2008والثالث والرابع

صندوق النقد العربً ،قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة النشرة فصلٌة الربع االول والثالث 12

2009والرابع

13

2010صندوق النقد العربً ،قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة النشرة فصلٌة الربع االول والثانً

14
2010صندوق النقد العربً ، النشرة االحصائٌة للدول العربٌة

15

2011الربع االول– النشرة الفصلٌة –صندوق النقد العربً ، قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة

2011صندوق النقد العربً قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة،النشرة الفصلٌة،الربع الثالث16

صندوق النقد العربً قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة،النشرة الفصلٌة،الربع الثالث ، 17

2012الربع الرابع

2013الربع الثانً- النشرة الفصلٌة - صندوق النقد العربً قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة18

- الربع الثالث – النشرة الفصلٌة – صندوق النقد العربً قاعدة بٌانات اسواق االوراق المالٌة19

2013الربع الرابع

2015الربع الثانً- النشرة الفصلٌة -اداء اسواق االوراق المالٌة العربٌة - صندوق النقد العربً 20

2015احصاءات تنافسٌة التجارة العربٌة االجمالٌة والبٌنٌة- صندوق النقد العربً 21

22
2015نشرة االحصاءات االقتصادٌة للدول العربٌة- صندوق النقد العربً 

2014برنامج تموٌل التجارة العربٌة- صندوق النقد العربً 23

24
2015نشرة االحصاءات االقتصادٌة للدول العربٌة-  صندوق النقد العربً 

25
2015احصاءات تنافسٌة التجارة العربٌة االجمالٌة والبٌئٌة- صندوق النقد العربً 




