Sources

المصادر

SOURCES:

:المصادر
األردن

Jordan
- Department of Statistics, Statistical Yearbook, 2010 and previous
issues.
- Department of Statistics, Industrial Survey, 2009 and previous
issues.
- Department of Statistics web site http://www.dos.gov.jo/.
- Central Bank of Jordan, Monthly Statistical Bulletin

. وأعداد سابقة2010 ، النشرة اإلحصائية السنوية،دائرة اإلحصاءات العامة

-

. وأعداد سابقة2009 ، المسح الصناعي،دائرة اإلحصاءات العامة

-

. http://www.dos.gov.jo/ الموقع اإللكتروني لدائرة اإلحصاءات العامة

-

،الشهرية

اإلحصائية

النشرة

،البنك المركزي األردني
.http://www.cbj.gov.jo/

-

http://www.cbj.gov.jo/.

United Arab Emirates

- Central Statistical Department, Annual Statistical Abstract, 2008
and previous issues.
- Central Statistical Department, Annual Social and Economic
Report, 2008 and previous issues.

اإلمارات العربية المتحدة
 وأعداد8002 ، المجموعة اإلحصائية السنوية،اإلدارة المركزية لإلحصاء
.سابقة

-

8002 ، التقرير االقتصادي واالجتماعي السنوي،اإلدارة المركزية لإلحصاء
.وأعداد سابقة

-

Bahrain
- Central Statistical Organization, Directorate of Statistics, Statistical
Abstract, 2006 and previous issues.
- Central Statistical Organization, Directorate of Statistics website.

Tunisia
- Institut National de la Statistique – Bulletin Mensuel De Statistique,
Janvier 2009.
- Institut National de la Statistique web site. http://www.ins.nat.tn/.

Saudi Arabia
- Ministry of Planning, Central Department of Statistics, Statistical
Yearbook, 2010 and previous issues.

The Sudan
- Central Bureau Of Statistics, Statistical Yearbook Of The Year
2008.
Syrian Arab Republic

البحرين
8002 ، المجموعة اإلحصائية، إدارة اإلحصاء،الجهاز المركزي لإلحصاء
.وأعداد سابقة

-

. إدارة اإلحصاء،الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء

-

تونس
يندداير/ كددانوا الندداني، النشددرة الشددهرية لإلحصددائيات،المعهددد الددويني لإلحصدداء
.8002

-

.http://www.ins.nat.tn/ ،الموقع اإللكتروني للمعهد الويني لإلحصاء

-

المملكة العربية السعودية
، الكتددداإل اإلحصدددائي السدددنوي، مصدددلحة اإلحصددداءات العامدددة،وزارة التخيددديي
. وأعداد سابقة8000

-

السودان
.8002  الكتاإل اإلحصائي السنوي لعام،الجهاز المركزي لإلحصاء

-

الجمهورية العربية السورية

- Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract, 2010 and previous
issues.

. وأعداد سابقة8000  المجموعة اإلحصائية لعام،المكتإل المركزي لإلحصاء

-

- Central Bank of Syria, Quarterly Bulletin 2008 and previous issues.

. وأعداد سابقة8002  النشرة الربعية،مصرف سوريا المركزي

-

Iraq
- Central Organization for Statistics and Information Technology,
Annual Abstract of Statistics, 2006-2007 and previous issues
- Industrial Statistics 2012
Oman
- Ministry of National Economy, Statistical Yearbook, 2011 and
previous issues.
Palestine
- Palestinian Central Bureau of Statistics.
- Palestinian Central Bureau of Statistics website.

العراق
، المجموعدددة اإلحصدددائية، الجهددداز المركدددزي لإلحصددداء وتكنولوجيدددا المعلومدددات. وأعداد سابقة8002-8002
8008  نتائج االحصاء الصناعي-

عمان
. وأعداد سابقة8000 ، الكتاإل اإلحصائي السنوي،وزارة االقتصاد الويني

-

فلسطين
.- ، ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسييني

-

.الموقع االلكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسييني

-

قطر

Qatar
- The Planning Council, The General Secretariat, Annual Statistical
Abstract, 2013 and previous issues.

 وأعدداد2013 ، المجموعة اإلحصدائية السدنوية، األمانة العامة،مجلس التخييي
.سابقة

-

- The Planning Council, The Secretariat General, the Annual Bulletin
of Energy and Manufacturing Statistics, 2012.

، النشرة السدنوية إلحصداءات الياقدة والصدناعة، األمانة العامة،مجلس التخييي
.2012

-

- The Planning Council, The General Secretariat, Qatar in figures,
2011.

.8000 ، قير في أرقام، األمانة العامة،مجلس التخييي

-

Kuwait

الكويت

- Ministry of Planning, Statistics and Information Sector, Annual
Statistical Abstract, 2010 and previous issues.

، المجموعدة اإلحصدائية السدنوية، قيدا اإلحصداء والمعلومدات،وزارة التخييي
. وأعداد سابقة8000

-

-

 البحددددس السددددنوي للمنشدددد ت، قيددددا اإلحصدددداء والمعلومددددات،وزارة التخيدددديي
.8002 ،الصناعية

-

Ministry of Planning, Statistics and Information Sector, Annual
Survey of Establishments Industry, 2009.

مصر

Egypt
- Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Statistical
Yearbook.

. الكتاإل اإلحصائي السنوي،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

-

- Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Statistics
Sector.

. قيا اإلحصاء،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

-

Morocco
- Haut-Commissariat Au Plan, http://www.hcp.ma.

المغرب

.http://www.hcp.ma/ ،الموقع االلكتروني للمندوبية السامية للتخييي

لبنان

Lebanon
- Ministry of Industry, The Lebanese Industrial Sector, 2007.
Republic of Yemen
- Central Statistical Organization, Statistical yearbook, 2014 and
previous issues.
- Central Statistical Organization, Industrial Survey, 2004 .

-

.8002 ، القيا الصناعي في لبناا، الجهاز المركزي لإلحصاءالجمهورية اليمنية

. وأعداد سابقة2014 ، كتاإل اإلحصاء السنوي،الجهاز المركزي لإلحصاء

-

.8002 ، المسح الصناعي، الجهاز المركزي لإلحصاء-

