
2005-2006التقرير السنوي/ البنك االهلي المصري1

2007النشرة االقتصادية/ البنك االهلي المصري2

الــنــشرة الشــهريــة  لالشهر يناير ، فبراير ، مارس ، ابريل ، نوفمبر ، يوليو ، اغسطس ، ديسمبر- الــبنــك الــمـركزي الــمــصــري 3

2010

2010النشرة الشهرية ديسمبر- البنك المركزي المصري4

2009أكتوبر,فبراير،يناير،ابريل،نوفمبر,النشرة الشهرية لالشهر  ديسمبر- البنك المركزي المصري5

2013النشرة االقتصادية- البنك المركزي المصري 6

2008النشرة االحصائية الشهرية  لشهر أغسطس- البنك المركزي المصري 7

2011النشرة االحصائية الشهرية  لشهرسبتمبر- البنك المركزي المصري 8

2013سبتمبر- ابريل - مارس - فبراير- النشرة االحصائية الشهرية لالشهر يناير- البنك المركزي المصري 9

2014ديسمبر- اكتوبر-النشرة االحصائية الشهرية لالشهر فبراير- البنك المركزي المصري 10

2015ديسمبر- ابريل - مارس - فبراير- النشرة االحصائية الشهرية لالشهر يناير- البنك المركزي المصري 11

2015( CDقرص  )النشرة االقتصادية العدد االول والثاني والثالث / البنك االهلي المصري12

2016فبراير- النشرة االحصائية الشهرية لالشهر يناير / البنك المركزي المصري 13

2019ديسمبر- النشرة االحصائية الشهرية لالشهر نوفمبر/ البنك المركزي المصري 14

2008التقرير السنوي- البنك المركزي اليمني 1

2009التقرير السنوي- البنك المركزي اليمني 2

2010التقرير السنوي- البنك المركزي اليمني 3

2011التقرير السنوي- البنك المركزي اليمني 4

2013التقرير السنوي- البنك المركزي اليمني 5

التــطورات النــقــدية والمـصرفـية لالشهر   يوليو ، مارس ، اغسطس ، نوفمبر ، اكتوبر ، ابريل ، مايـو ، ديسمبر- البنك المركزي اليمني 6

2008

التطورات النــقــدية والمـصرفية لالشهر ديسمبر ، سبتمبر ، مايـو ، مـارس ، نوفمبر ، اكتوبر ، يوليـو ، اغسطس- البنك المركزي اليمني 7

2009

2010التطورات النـــقـــدية والمصرفية لالشهر اكتوبر ، سبتمبر ، ديسمبر ، نوفمبر ، يوليـو ، مايـو ، ابريـل- البنك المركزي اليمني 8

2011التطورات النقدية والمصرفية لالشهر  مارس، فبراير،يناير- البنك المركزي اليمني 9

2013مايو-ابريل- التطورات النقدية والمصرفية لالشهر  يناير - البنك المركزي اليمني 10

2013التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر- البنك المركزي اليمني 11

2013نوفمبر- التطورات النقدية والمصرفية لالشهر أغسطس - البنك المركزي اليمني 12

2014نوفمبر- أكتوبر- سبتمير - أغسطس -يونيو- التطورات النقدية والمصرفية لالشهر  مايو- البنك المركزي اليمني 13

2010التقرير السنوي/ البنك المركزي العماني 1

2007نوفمبر- اكتوبر - النشرة االحصائية الشهرية لالشهر/البنك المركزي العماني 2

2008مارس-يونيو-مايو-اكتوبر-ابريل-نوفمبر-ديسمبر- سبتمبر- النشرة االحصائية الشهرية لالشهر/ البنك المركزي العماني 3

2009مارس-ديسمبر-سبتمبر-اكتوبر-مارس-فبراير- يناير- النشرة االحصائية الشهرية لالشهر/ البنك المركزي العماني 4

2010مارس-فبراير- يناير- اكتوبر- سبتمبر- ديسمبر- النشرة االحصائية الشهرية لالشهر/ البنك المركزي العماني5

2011مايو- نوفمبر-يناير - النشرة االحصائية الشهرية لالشهر/البنك المركزي العماني 6

2012ديسمبر- اكتوبر - النشرة االحصائية الشهرية لالشهر/البنك المركزي العماني 7

2013ديسمبر-اكتوبر-يوليو-يونيو-النشرة االحصائية الشهرية لالشهر/ البنك المركزي العماني 8

2014يوليو- سبتمبر- اغسطس - يونيو-مارس - النشرة االحصائية الشهرية لالشهر / البنك المركزي العماني9

2014سبتمبر- يونيو - مارس - النشرة االحصائية الفصلية لالشهر/ البنك المركزي العماني 10

2017ديسمبر- سبتمبر- أغسطس - يوليو - مايو - أبريل - النشرة االحصائية الشهرية لالشهر / البنك المركزي العماني11

2017ديسمبر- سبتمبر - يونيو-  النشرة االحصائية الفصلية لالشهر/ البنك المركزي العماني 12

13Central Bank of Oman / Annual Report 2017

2012التقرير السنوي السادس والثالثون/ مصرف قطر المركزي 1

2014/2013التقرير السنوي الثامن والثالثون/ التقرير السنوي السابع والثالثون - مصرف قطر المركزي 2

2014تقرير االستقرار المالي/ مصرف قطر المركزي 3

2007-2009 - 2010مارس- سبتمبر- النشرة اإلحصائية الفصلية - مصرف قطر المركزي 4

2011فبراير- ابريل  - النشرة النقدية الشهرية - مصرف قطر المركزي 5

2009ديسمبر- مصرف قطر المركزي النشرة االحصائية الفصلية  6

2011جوالي- النشرة النقدية الشهرية - مصرف قطر المركزي 7

2012نوفمبر- سبتمبر- النشرة النقدية الشهرية - مصرف قطر المركزي 8

2013سبتمبر-أكتوبر- اغسطس-يوليو- مارس- فبراير- النشرة النقدية الشهرية لالشهر - مصرف قطر المركزي 9

2013ديسمبر- النشرة االحصائية الفصلية -   مصرف قطر المركزي 10

2014نوفمبر- اكتوبر  - اغسطس  - يوليو-مايو - أبريل  - النشرة النقدية الشهرية لالشهر - مصرف قطر المركزي 11

2014ديسمبر- سبتمبر- يونيو- مارس - النشرة االحصائية الفصلية لالشهر- مصرف قطر المركزي 12

2015مايو- يوليو - أبريل  - يناير  - النشرة النقدية الشهرية لالشهر- مصرف قطر المركزي 13

2015يونيو- مارس   -    النشرة االحصائية الفصلية -   مصرف قطر المركزي 14

2016يناير- أبريل - النشرة النقدية الشهرية لالشهر- مصرف قطر المركزي 15

2016مارس-    النشرة االحصائية الفصلية -   مصرف قطر المركزي 16

17Qatar central -annual report   2007

البنك المركزي المصري

اصــدارات البنــك المركـزي اليمنـي

اصدارات البنك المركزي العمانـي

مصرف قطر المركزي



2007التقرير السنوي/ جمعية مصارف لبنان 1

2008التقرير السنوي/ جمعية مصارف لبنان 2

2010التقرير السنوي/ جمعية مصارف لبنان 3

2011التقرير السنوي/ جمعية مصارف لبنان 4

2014التقرير السنوي/ جمعية مصارف لبنان 5

2015 - 2016  -2017 - 2018 التقرير السنوي/ جمعية مصارف لبنان6

2010التقرير السنوي- هيئة التحقيق الخاصة /  مصرف لبنان7

2011التقرير السنوي- هيئة التحقيق الخاصة /  مصرف لبنان 8

           2012 - 2015التقرير السنوي- هيئة التحقيق الخاصة /  مصرف لبنان9

2018التقرير السنوي/ لجنة الرقابة على المصارف 10

2007نشرة فصلية الفصل الثالث، الرابع/  مصرف لبنان 11

2008نشرة فصلية  الفصل االول ،الثاني،الثالث، الرابع/ مصرف لبنان 12

2009نشرة فصلية الفصل االول،الثاني،الثالث/ مصرف لبنان 13

2007نشرة شهرية لالشهر كانون االول،تموز،ايلول،تشرين االول،تشرين الثاني/ مصرف لبنان 14

2008نشرة شهرية لالشهر كانون االول،شباط،اذار،نيسان،حزيران،ايار،تموز،ايلول،اب،تشرين الثاني،كانون الثاني/مصرف لبنان 15

2009نشرة شهرية لالشهر كانون االول،شباط،اذار،ايار،تموز،ايلول،اب،تشرين االول،كانون الثاني/مصرف لبنان 16

17              Credit Libanais Banking Group /  Annual Report 2011

18

          Special Investigation Commission Lebanons  Financial lntelligence Unit /Annual Report 2016

2007التقرير السنوي/ البنك المركزي التونسي 1

2009التقرير السنوي/ البنك المركزي التونسي 2

2010  /2013 التقرير السنوي/ البنك المركزي التونسي 3

2014التقرير السنوي/ البنك المركزي التونسي 4

2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020التقرير السنوي/ البنك المركزي التونسي 5

July2007نشرية الظرف االقتصادي           / البنك المركزي التونسي 6

Sep2010-2009-2007نشرية الظرف االقتصادي           / البنك المركزي التونسي 7

June2010-2009-2008-2007نشرية الظرف االقتصادي           /البنك المركزي التونسي 8

Mar2010-2008نشرية الظرف االقتصادي           / البنك المركزي التونسي 9

Dec2010-2008-2007نشرية الظرف االقتصادي          / البنك المركزي التونسي 10

Oct2011 - 2010-2009 -2007نشرية الظرف االقتصادي           / البنك المركزي التونسي 11

Jun2013/2012نشرية الظرف االقتصادي          / البنك المركزي التونسي 12

Jan2016نشرية الظرف االقتصادي          / البنك المركزي التونسي 13

Feb2017نشرية الظرف االقتصادي       / البنك المركزي التونسي  14

2018جويليه- نشرية الظرف االقتصادي افريل / البنك المركزي التونسي  15

20162016أهم نتائج المسح السنوي لمناخ األعمال لسنة /وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي 16

17Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /  January                                                                                                        2016

18 Central Bank of Tunisia the Economic Situation Periodical June2007

19     Central Bank of Tunisia The Economic Situation Periodical  /Dec2009

20Central Bank of Tunisia The Economic Situation Periodical / June2010

21          Central Bankof TunisisThe Economic Situation Periodical / Jul Apri2011

22Central Bank of Tunisia The Economic Situation Periodical/Jan,Apr,July 2012

23Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics                                                                                                            2013

24Central Bank ofTunisia Annual report 2015 / 2012 

25Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  / July                                                                                                          2013

26Central Bank of Tunisia/The Economic Statuation/ July2013

27Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /ِِ April2014

28Central Bank of Tunisia The Economic situation Periodical / Apr 2016

29Banque Centrale of Tunisie Financial statistics  / Apr                                                                                                          2016

30Banque Centrale of Tunisie Financial statistics  / Jan - July                                                                                                        2017

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

32Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /ِِ April - July  - Oct2018

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

34Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /ِJِan - July  - Apr2019

35Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /ِJِan  - Apr2020

36Banque Centrale of Tunisie Financial Statistics  /ِAِpr- July- Oct2021

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

2015 - 2016التقرير السنوي/ البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك افريقيا     1

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

June2008-  النشرة الشهرية -بنك المغرب  3

Sep2009- النشرة الشهرية  - بنك المغرب 4

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

Mars2011- النشرة الشهرية - بنك المغرب 6

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

13 -          BANK AL- MAGHRIB/ BULLETIN TRIMESTRIEL2014

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

2008-2009-2012-2021التقرير السنوي/بنك المغرب    23

البنك المركزي التونسي

مصرف لبنان المركزي

بنك المغرب



2006التقرير السنوي/ بنك الجزائر 1

2007التقرير السنوي/ بنك الجزائر 2

2011التقرير السنوي/ بنك الجزائر 3

2011التقرير السنوي الخامس والخمسون/ مصرف ليبيا المركزي 1

2011الربع الرابع-النشرة االقتصادية /ادارة البحوث واالحصاء2

2012الربع االول-النشرة االقتصادية /ادارة البحوث واالحصاء3

2012الربع الرابع-النشرة االقتصادية /ادارة البحوث واالحصاء4

2007التقرير السنوي/ البنك المركزي االردني 1

2008التقرير السنوي/ البنك المركزي االردني 2

2011التقرير السنوي/ البنك المركزي االردني 3

2012التقرير السنوي/ البنك المركزي االردني 4

2018 -2017-2016-2015-2014التقرير السنوي/ البنك المركزي االردني 5

2009 ، 2010تقرير استقرار القطاع المالي/ البنك المركزي األردني 6

2017 - 2016- 2015 - 2014  - 2013تقرير االستقرار المالي/ البنك المركزي االردني 7

2003اذار- النشرة االحصائية الشهرية / البنك المركزي االردني 8

2004كانون الثاني- النشرة االحصائية الشهرية / البنك المركزي االردني 9

2005كانون الثاني- النشرة االحصائية الشهرية / البنك المركزي االردني 10

2007كانون االول- النشرة االحصائية الشهرية / البنك المركزي االردني 11

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

2009االول،تشرين الثاني،كانون الثاني

2010كانون االول ،اذار،نيسان،ايار،حزيران،تموز،،ايلول،تشرين االول- النشرة االحصائية الشهرية لالشهر/ البنك المركزي االردني 13

2011كانون االول،شباط،تشرين االول،تشرين الثاني- النشرة االحصائية الشهرية لالشهر/ البنك المركزي االردني 14

2012النشرة االحصائية الشهرية لالشهر شباط،اذار،نيسان،حزيران،ايار،تشرين الثاني،كانون الثاني/ البنك المركزي االردني 15

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

2013االول ، تشرين الثاني ، كانون االول

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

2014االول

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

2015كانون االول- تشرين الثاني - تشرين اول 

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

2016كانون الثاني-  تشرين الثاني - تشرين االول 

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

كانون األول- الثاني 
2017

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

2018كانون األول- تشرين الثاني - االول 

22

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

2019تشرين الثاني- األول 

23Central Bank Of  Jordan / Annual Report2013

24  Central Bank Of  Jordan / Annual Report2014 - 2015- 2018

2012-2013التقرير السنوي/ سلطة النقد الفلسطينية 1

2018 -2017-  2015التقرير السنوي/ سلطة النقد الفلسطينية 2

2013تقرير االستقرارالمالي/ سلطة النقد الفلسطينية 3

2010 - 2011 - 2012- 2015 - 2016تقريراالستقرار المالي/ سلطة النقد الفلسطينية 4

2013الربع الرابع- الربع الثالث -  الربع األول - تقرير التضخم / سلطة النقد الفلسطينية 5

2014العدد الثالث عشر- الربع الرابع / العدد العاشر- الربع األول- تقرير التضخم / سلطة النقد الفلسطينية 6

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

2015العدد السابع عشر- الربع الرابع / عشر 

8

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

- الربع الثالث - العدد الثالث والعشرون - الربع الثاني / العدد الثاني والعشرون  - الربع االول - تقرير التضخم / سلطة النقد الفلسطينية 9

2017العدد الرابع والعشرين

2018العدد السابع والعشرين- الربع الثاني - العدد السادس والعشرين   - الربع األول -تقرير التضخم / سلطة النقد الفلسطينية 10

2014العدد الرابع والعدد السابع/ الربع األول -النشرة اإلحصائية الربعية / سلطة النقد الفلسطينية 11

2015الـعدد الثامن- الربـع األول - النـشرة اإلحصائـية الربـعيـة / سلطـة النـقد الفلسطينية 12

العدد - الربع الثالث / العدد الثالث عشر- الربع الثاني / العدد الثاني عشر- الربع االول - النشرة االحصائية الربعية /سلطة النقد الفلسطنية13

2016الرابع عشر

العدد -الربع الرابع/ العدد السابع عشر- الربع الثاني - العدد السادس عشر- النشرة االحصائية الربعية الربع األول /سلطة النقد الفلسطنية14

2017التاسع عشر

2018العدد الثاني والعشرون- الربع الثالث / العدد الحادي والعشرون - الربع الثاني - النشرة االحصائية الربعية /سلطة النقد الفلسطنية15

16Balestine Monetary Authority / Annual Report2013-2012

17Balestine Monetary Authority / Financial Stability Report 2018 -  2016-  2015 - 2014 - 2013

18Balestine Monetary Authority / Annual Report -2018 - 2016 -   2015

التقرير السنوي/ البنك االسالمي للتنمية 1

2007 - 2008 - 2009 - 2010 -2011 - 2012 - 2013-

2014 - 2015

2013التقرير السنوي/ صندوق التضامن االسالمي للتنمية 2

2012-2013التقرير السنوي/ المؤسسة الدولية االسالمية للتمويل والتجارة 3

1999اتفاقية التأسيس/ المؤسسة االسالمية للتنمية القطاع الخاص 4

2013دعم المؤسسات وتحقيق الرخاء/ التقرير السنوي / البنك االسالمي للتنمية 5

2013جائزة البنك االسالمي للتنمية في العلوم والتكنولوجيا6

7Saudi Arabian Financial Markets2008

8ISIamic SOlidarty Fund for Development -Third Annual Report2010

2006(األسلمة واثرها على البيئة المصرفية )مخطط النظام المصرفي 1

2006م1994-1992فتاوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الصادرة في الفترة / الكتاب االول 2

20042006-1978الرقابة واإلشراف المصرفي في إطار األسلمة المصرفية الفترة / الكتاب الثاني 3

2006م2003-2000فتاوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهازالمصرفي والمؤسسات المالية  الصادرة في الفترة / الكتاب الثالث 4

2006(دراسات)دور البنك السودان في إسالم الجهاز المصرفي / الجزء الثالث 5

2008م2005-2004فتاوي الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الصادرة في الفترة / الكتاب الرابع 6

2008 نماذج العقود الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية  للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية7

2008مخطط إدارة السياسة النقدية والتمويلية8

2009م2009الضوابط والتوجيهات الصادرة حتى يناير 9

بنك السودان المركزي

بنك الجزائر

مصرف ليبيا المركزي

البنك المركزي االردني

سلطة النقد الفلسطينية

االسالمي/ البنك السعودي 



2006-2007 - 2014التقرير السنوي- المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا 1

2008التقرير السنوي- بنك االسكان للتجارة والتمويل 2

2012التقرير السنوي- بنك االسكان للتجارة والتمويل 3

2012- 2013-2014التقرير السنوي/ مؤسسة ضمان الودائع 4

                   2015  - 2016 -2020-                    التقرير السنوي/ الشركة العربية لالستثمار 5

2012، 2016التقرير السنوي/ المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا 6

2004الدليل والخطة التدريبية- المعهد العربي للتخطيط  بالكويت 7

2007النشرة االحصائية ربع السنوية الربع االول- مؤسسة النقد العربي السعودي 8

2010 - 2009النشرة اإلحصائية الربعية- مصرف سوريا المركزي 9

2012-2013 - 2014 التقرير السنوي- مملكة البحرين مجموعة البركة 10

2012-  2013 - 2105التقرير السنوي- المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 11

2014  -2016مناخ االستثمار في الدول العربية مؤشر ضمان االستثمار/ المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 12

2013(سبتمبر ،يوليو)العدد الفصلي الثالث -نشرة ضمان االستثمار  /  المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 13

يناير )  (سبتمبر- يولــيـــو )الــعــدد الفـــصلي الثــالـــث - نشرة ضــمــان االستثمار/  المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 14

2014(مارس- 

2015(ديسمبر  - اكتوبر )الــعــدد الفـــصلي  الرابع - نشرة ضــمــان االستثمار/ المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 15

ابريل )الثاني   (مارس - يناير )الــعــدد الفـــصلي  االول - نشرة ضــمــان االستثمار/  المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 16

2016(يونيو- 

2017(مارس - يناير )الــعــدد الفـــصلي  االول - نشرة ضــمــان االستثمار/ المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 17

2017التقرير السنوي/ المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا 18

2014التقرير السنوي/ اتحاد هيئات األوراق المالية العربية 19

2003إدارة واستراتيجية العمليات/إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 20

2003السياسات العامة لألعمال وهياكل التنظيم األساسية/إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 21

2003المهام والممارسات اإلدارية/إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 22

2003المحاسبة األساسية وإعداد البيانات المالية/ إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 23

2003(المعلومات الالزمة للتخطيط )المحاسبة اإلدارية / إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 24

2003تقنية المعلومات/ إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 25

2003المبادئ األساسية للتدقيق/ إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 26

2003مفاهيم التدقيق المتقدمة/ إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 27

2003االقتصاد/إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 28

2003ممارسات المحاسبة المالية المتقدمة/ إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 29

2003مبادئ التقارير المالية المتقدمة/ إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 30

2003األساليب الكمية واإلحصاء لألعمال/ إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 31

2003تمويل األعمال واإلدارة المالية/ إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 32

33                                Banque Centrale DeMadagacar /  Rapport Annuel  2014

متفرقة خاصة بالمؤسسات والمصارف العربية


