
2005-2006البنك االهلي المصري/ التقرير السنوي1

2007البنك االهلي المصري/ النشرة االقتصادية2
الــبنــك الــمـركزي الــمــصــري - الــنــشرة الشــهريــة  لالشهر يناير ، فبراير ، مارس ، ابريل ، نوفمبر ، يوليو ، اغسطس ، ديسمبر3

2010
2010البنك المركزي المصري- النشرة الشهرية ديسمبر4
2009البنك المركزي المصري- النشرة الشهرية لالشهر  ديسمبر,فبراير،يناير،ابريل،نوفمبر,أكتوبر5
2013البنك المركزي المصري - النشرة االقتصادية6
2008البنك المركزي المصري - النشرة االحصائية الشهرية  لشهر أغسطس7
2011البنك المركزي المصري - النشرة االحصائية الشهرية  لشهرسبتمبر8
2013البنك المركزي المصري - النشرة االحصائية الشهرية لالشهر يناير- فبراير- مارس - ابريل - سبتمبر9

2014البنك المركزي المصري - النشرة االحصائية الشهرية لالشهر فبراير-اكتوبر- ديسمبر10
2015البنك المركزي المصري - النشرة االحصائية الشهرية لالشهر يناير- فبراير- مارس - ابريل - ديسمبر11
12( CD قرص ) 2015البنك االهلي المصري/ النشرة االقتصادية العدد االول والثاني والثالث
2016البنك المركزي المصري / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر يناير - فبراير13
2019البنك المركزي المصري / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر نوفمبر- ديسمبر13

2008البنك المركزي اليمني - التقرير السنوي1
2009البنك المركزي اليمني - التقرير السنوي2
2010البنك المركزي اليمني - التقرير السنوي3
2011البنك المركزي اليمني - التقرير السنوي4
2013البنك المركزي اليمني - التقرير السنوي5
البنك المركزي اليمني - التــطورات النــقــدية والمـصرفـية لالشهر   يوليو ، مارس ، اغسطس ، نوفمبر ، اكتوبر ، ابريل ، مايـو ، ديسمبر6

2008
البنك المركزي اليمني - التطورات النــقــدية والمـصرفية لالشهر ديسمبر ، سبتمبر ، مايـو ، مـارس ، نوفمبر ، اكتوبر ، يوليـو ، اغسطس7

2009
2010البنك المركزي اليمني - التطورات النـــقـــدية والمصرفية لالشهر اكتوبر ، سبتمبر ، ديسمبر ، نوفمبر ، يوليـو ، مايـو ، ابريـل8
2011البنك المركزي اليمني - التطورات النقدية والمصرفية لالشهر  مارس، فبراير،يناير9

2013البنك المركزي اليمني - التطورات النقدية والمصرفية لالشهر  يناير - ابريل-مايو10
2013البنك المركزي اليمني - التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر11
2013البنك المركزي اليمني - التطورات النقدية والمصرفية لالشهر أغسطس - نوفمبر12
2014البنك المركزي اليمني - التطورات النقدية والمصرفية لالشهر  مايو- يونيو-أغسطس - سبتمير - أكتوبر- نوفمبر13

2010البنك المركزي العماني / التقرير السنوي1

2007البنك المركزي العماني /النشرة االحصائية الشهرية لالشهر- اكتوبر - نوفمبر2
2008البنك المركزي العماني / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر- سبتمبر- ديسمبر-نوفمبر-ابريل-اكتوبر-مايو-يونيو-مارس3

2009البنك المركزي العماني / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر- يناير- فبراير-مارس-اكتوبر-سبتمبر-ديسمبر-مارس4
2010البنك المركزي العماني/ النشرة االحصائية الشهرية لالشهر- ديسمبر- سبتمبر- اكتوبر- يناير- فبراير-مارس5

2011البنك المركزي العماني /النشرة االحصائية الشهرية لالشهر- يناير -نوفمبر- مايو6

2012البنك المركزي العماني /النشرة االحصائية الشهرية لالشهر- اكتوبر - ديسمبر7
2013البنك المركزي العماني / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر-يونيو-يوليو-اكتوبر-ديسمبر8

2014البنك المركزي العماني/ النشرة االحصائية الشهرية لالشهر - مارس -يونيو- اغسطس - سبتمبر- يوليو9
2014البنك المركزي العماني / النشرة االحصائية الفصلية لالشهر- مارس - يونيو - سبتمبر10

2017البنك المركزي العماني/ النشرة االحصائية الشهرية لالشهر - أبريل - مايو - يوليو - أغسطس - سبتمبر- ديسمبر11
2017البنك المركزي العماني / النشرة االحصائية الفصلية لالشهر-  يونيو- سبتمبر - ديسمبر12

13 Central Bank of Oman / Annual Report2017

2012مصرف قطر المركزي / التقرير السنوي السادس والثالثون1

2014/2013مصرف قطر المركزي - التقرير السنوي السابع والثالثون / التقرير السنوي الثامن والثالثون2

2014مصرف قطر المركزي / تقرير االستقرار المالي3

2007-2009 - 2010مصرف قطر المركزي - النشرة اإلحصائية الفصلية - سبتمبر- مارس4

2011مصرف قطر المركزي - النشرة النقدية الشهرية - ابريل  - فبراير5

2009مصرف قطر المركزي النشرة االحصائية الفصلية  - ديسمبر6

2011مصرف قطر المركزي - النشرة النقدية الشهرية - جوالي7

2012مصرف قطر المركزي - النشرة النقدية الشهرية - سبتمبر- نوفمبر8

2013مصرف قطر المركزي - النشرة النقدية الشهرية لالشهر - فبراير- مارس- يوليو-اغسطس- أكتوبر-سبتمبر9

2013  مصرف قطر المركزي - النشرة االحصائية الفصلية - ديسمبر10

2014مصرف قطر المركزي - النشرة النقدية الشهرية لالشهر - أبريل  - مايو -يوليو- اغسطس  - اكتوبر  - نوفمبر11

2014مصرف قطر المركزي - النشرة االحصائية الفصلية لالشهر- مارس - يونيو- سبتمبر- ديسمبر12

2015مصرف قطر المركزي - النشرة النقدية الشهرية لالشهر- يناير  - أبريل  - يوليو - مايو13

2015  مصرف قطر المركزي - النشرة االحصائية الفصلية -    مارس   - يونيو14

2016مصرف قطر المركزي - النشرة النقدية الشهرية لالشهر- أبريل - يناير15

2016  مصرف قطر المركزي - النشرة االحصائية الفصلية -    مارس16

17   Qatar central -annual report2007

2007جمعية مصارف لبنان - التقرير السنوي1

2008جمعية مصارف لبنان - التقرير السنوي2

2010جمعية مصارف لبنان - التقرير السنوي3

2011جمعية مصارف لبنان - التقرير السنوي4

2014جمعية مصارف لبنان - التقرير السنوي5

2015 - 2016  -2017 - 2018 جمعية مصارف لبنان - التقرير السنوي6

2010 مصرف لبنان/ هيئة التحقيق الخاصة - التقرير السنوي7

2011 مصرف لبنان / هيئة التحقيق الخاصة - التقرير السنوي8

           2012 - 2015 مصرف لبنان/ هيئة التحقيق الخاصة - التقرير السنوي9
2018لجنة الرقابة على المصارف / التقرير السنوي

2007 مصرف لبنان / نشرة فصلية الفصل الثالث، الرابع10

2008 مصرف لبنان /نشرة فصلية  الفصل االول ،الثاني،الثالث، الرابع11

2009مصرف لبنان / نشرة فصلية الفصل االول،الثاني،الثالث12

البنك المركزي المصري

اصــدارات البنــك المركـزي اليمنـي

اصدارات البنك المركزي العمانـي

مصرف قطر المركزي

مصرف لبنان المركزي



2007مصرف لبنان / نشرة شهرية لالشهر كانون االول،تموز،ايلول،تشرين االول،تشرين الثاني13

2008مصرف لبنان /نشرة شهرية لالشهر كانون االول،شباط،اذار،نيسان،حزيران،ايار،تموز،ايلول،اب،تشرين الثاني،كانون الثاني14

2009مصرف لبنان /نشرة شهرية لالشهر كانون االول،شباط،اذار،ايار،تموز،ايلول،اب،تشرين االول،كانون الثاني15

16 Credit Libanais Banking Group /  Annual Report              2011
17

 Special Investigation Commission Lebanons  Financial lntelligence Unit /Annual Report          2016

2007البنك المركزي التونسي / التقرير السنوي1

2009البنك المركزي التونسي / التقرير السنوي2

2010  /2013 البنك المركزي التونسي / التقرير السنوي3

2014البنك المركزي التونسي / التقرير السنوي4

2016 - 2017 - 2018 - 2019البنك المركزي التونسي / التقرير السنوي5

6July           2007البنك المركزي التونسي / نشرية الظرف االقتصادي

7Sep           2007-2009-2010البنك المركزي التونسي / نشرية الظرف االقتصادي

8June           2007-2008-2009-2010البنك المركزي التونسي /نشرية الظرف االقتصادي

9Mar           2008-2010البنك المركزي التونسي / نشرية الظرف االقتصادي

10Dec          2007-2008-2010البنك المركزي التونسي / نشرية الظرف االقتصادي

11Oct           2007- 2009-2010 - 2011البنك المركزي التونسي / نشرية الظرف االقتصادي

12Jun          2013/2012البنك المركزي التونسي / نشرية الظرف االقتصادي

13Jan          2016البنك المركزي التونسي / نشرية الظرف االقتصادي

14Feb       2017البنك المركزي التونسي  / نشرية الظرف االقتصادي

2018البنك المركزي التونسي  / نشرية الظرف االقتصادي افريل - جويليه14

15Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /  January                                                                                                        2016

16Central Bank of Tunisia the Economic Situation Periodical June 2007

17Central Bank of Tunisia The Economic Situation Periodical  /Dec     2009

18Central Bank of Tunisia The Economic Situation Periodical / June2010

19Central Bankof TunisisThe Economic Situation Periodical / Jul Apri          2011

20 Central Bank of Tunisia The Economic Situation Periodical/Jan,Apr,July2012

21Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics                                                                                                            2013

22Central Bank ofTunisia Annual report 2015 / 2012 

23Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  / July                                                                                                          2013

24Central Bank of Tunisia/The Economic Statuation/ July2013

25Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /ِِ April2014

26 Central Bank of Tunisia The Economic situation Periodical / Apr2016

27Banque Centrale of Tunisie Financial statistics  / Apr                                                                                                          2016

28Banque Centrale of Tunisie Financial statistics  / Jan - July                                                                                                        2017

29 Central Bank of Tunisia The Economic situation Periodical / Apr  -    2018

30Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /ِِ April - July  - October2018

31 Central Bank of Tunisia The Economic Situation Periodical/Jan  2019

30Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /ِJِan - July  - Apr2019

30Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /ِJِan  - Apr2020

30Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /ِAِpr- July2021

31 Central Bank of Tunisia The Economic Situation Periodical/Jan - 2021

2015 - 2016البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك افريقيا     / التقرير السنوي1

2015 - 2016البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك افريقيا / تقرير التنمية المستدامة    2

3June  - 2008بنك المغرب  -النشرة الشهرية

4Sep -  2009بنك المغرب - النشرة الشهرية

5-Mars-Sep-June-Dec - 2010بنك المغرب - النشرة الشهرية

6Mars - 2011بنك المغرب - النشرة الشهرية

7BANK Al - MAGHRIB /  ANNUAL REPORT 2012

8BANk MAGHRIB/ BULLETIN TRIMESTRIEL- Mar2012

9 BANK AL-MAGHRIB / BULLETINTRIMESTRIEL - June                            2013

10BANK AL - MAGHRIB  /  BULLETIN  TRIMESTRIEL -  sep2013

11BANK AL- MAGHRIB /ANNUAL REPORT 2013

12BANK AL- MAGHRIB / BULLETIN TRIMESTRIEL/  Mars2014

13BANK AL- MAGHRIB/ BULLETIN TRIMESTRIEL -          2014

14BANK AL- MAGHRIB /ANNUAL REPORT 2014

15BANK AL- MAGHRIB / BULLETIN TRIMESTRIEL/ Mars2015

16BANK AL- MAGHRIB / BULLETIN TRIMESTRIEL/ Juin2015

17BANK AL - MAGHRIB  /  BULLETIN  TRIMESTRIEL -  sep2015

18BANK AL - MAGHRIB  /  BULLETIN  TRIMESTRIEL -  Sep - Dec 2016

19BANK AL-MAGHRIB / ANNUAL REPORT      2016 - 2017- 2019

20BANK AL MAGHRIB  /  BULLETIN  TRIMESTRIEL  - Mars - Juin - Sep - Dec2017

21BANK AL MAGHRIB  /  BULLETIN  TRIMESTRIEL  - Dec - Mars - Juin2018

22BANK AL MAGHRIB  /  BULLETIN  TRIMESTRIEL   - Mars - Juin - Sep2019

2006بنك الجزائر / التقرير السنوي1

2007بنك الجزائر / التقرير السنوي2

2011بنك الجزائر / التقرير السنوي3

2011مصرف ليبيا المركزي / التقرير السنوي الخامس والخمسون1

2011ادارة البحوث واالحصاء/النشرة االقتصادية -الربع الرابع2

2012ادارة البحوث واالحصاء/النشرة االقتصادية -الربع االول3

2012ادارة البحوث واالحصاء/النشرة االقتصادية -الربع الرابع4

2007البنك المركزي االردني / التقرير السنوي1

البنك المركزي التونسي

بنك المغرب

بنك الجزائر

مصرف ليبيا المركزي

البنك المركزي االردني



2008البنك المركزي االردني / التقرير السنوي2

2011البنك المركزي االردني / التقرير السنوي3

2012البنك المركزي االردني / التقرير السنوي4

2018 -2017-2016-2015-2014البنك المركزي االردني / التقرير السنوي5

2009 ، 2010البنك المركزي األردني / تقرير استقرار القطاع المالي6

2017 - 2016- 2015 - 2014  - 2013البنك المركزي االردني / تقرير االستقرار المالي7

2003البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية - اذار8

2004البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية - كانون الثاني9

2005البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية - كانون الثاني10

2007البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية - كانون االول11
البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر- كانون االول،شباط،اذار،نيسان،ايار،حزيران،تموز،اب،ايلول،تشرين 12

2009االول،تشرين الثاني،كانون الثاني

2010البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر- كانون االول ،اذار،نيسان،ايار،حزيران،تموز،،ايلول،تشرين االول13

2011البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر- كانون االول،شباط،تشرين االول،تشرين الثاني14

2012البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر شباط،اذار،نيسان،حزيران،ايار،تشرين الثاني،كانون الثاني15
البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر- كانون الثاني - شباط،اذار،نيسان،  أيار،حزيران ‘تموز  ، أب ،ايلول تشرين 16

2013االول ، تشرين الثاني ، كانون االول
البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر- كانون الثاني - ايار- حزيران - تموز - اب - ايلول - تشرين االول / تشرين الثاني -كانون 17

2014االول
البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية لالشهر - كانون الثاني- شباط - اذار- نيسان - أيار-حزيران - تموز - آب - ايلول - 18

2015تشرين اول - تشرين الثاني - كانون االول
البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية  لالشهر- كانون الثاني - شباط - اّذار - نيسان - أيار - حزيران - تموز - آب - أيلول - 19

2016تشرين االول - تشرين الثاني -  كانون الثاني
البنك المركزي االردني / النشرة االحصائية الشهرية  لالشهر- كانون الثاني - شباط - اّذار- نيسان - تموز- آب - تشرين األول - تشرين 20

الثاني - كانون األول
2017

البنك المركزي األردني / النشرة اإلحصائية الشهرية  لالشهر كانون الثاني - أذار - نيسان - آيار - حزيران - تموز - اب - أيلول - تشرين 21
2018االول - تشرين الثاني - كانون األول

22

البنك المركزي األردني / النشرة اإلحصائية الشهرية  لالشهر كانون الثاني - شباط -  نيسان - أيار- حزيران - تموز - اب -ايلول - تشرين 
2019األول - تشرين الثاني

23Central Bank Of  Jordan / Annual Report2013

24Central Bank Of  Jordan / Annual Report  2014 - 2015- 2018

2012-2013سلطة النقد الفلسطينية / التقرير السنوي1

2018 -2017-  2015سلطة النقد الفلسطينية / التقرير السنوي2

2013سلطة النقد الفلسطينية / تقرير االستقرارالمالي3

2010 - 2011 - 2012- 2015سلطة النقد الفلسطينية / تقريراالستقرار المالي4

2013سلطة النقد الفلسطينية / تقرير التضخم - الربع األول -  الربع الثالث - الربع الرابع5

2014سلطة النقد الفلسطينية / تقرير التضخم - الربع األول- العدد العاشر/ الربع الرابع - العدد الثالث عشر6
سلطة النقد الفلسطينية / تقرير التضخم الربع االول-العدد الرابع عشر/ الربع الثاني - العدد الخامس عشر / الربع الثالث - العدد السادس 7

2015عشر / الربع الرابع - العدد السابع عشر
8

2016سلطة النقد الفلسطينية / تقرير التضخم - الربع االول - العدد الثامن عشر / الربع الثاني - العدد التاسع عشر / الربع الثالث - العدد العشرون
سلطة النقد الفلسطينية / تقرير التضخم - الربع االول - العدد الثاني والعشرون  / الربع الثاني - العدد الثالث والعشرون - الربع الثالث - العدد 9

2017الرابع والعشرين

2018سلطة النقد الفلسطينية / تقرير التضخم -الربع األول - العدد السادس والعشرين   - الربع الثاني - العدد السابع والعشرين10
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