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 Chapter VIII: 
National Accounts 

يتضم�ن ھذا الفصل بيانات عن الناتج المحلي   
باألسعار  اإلسكوا األعضاء في بلدانالاإلجمالي في 

 2000الجارية بالعمالت المحلية، وباألسعار الثابتة لعام 
كما يتضمن عددا من المؤشرات . بالدوالر األمريكي

االقتصادية الھامة، مثل معدالت نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي، ومعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 .2000ار الثابتة لعام باألسع

  This chapter provides data on the gross 
domestic product (GDP) of ESCWA member 
countries at current prices in national currencies 
and in United States dollars at constant 2000 
prices. It includes major economic indicators, 
such as real GDP growth rates, GDP per capita 
rates and GDP growth rates at constant 2000 
prices. 

   
تقديرات للمعدالت   VIII-1ويتضمن الجدول  

السنوية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في العالم 
 .2013-2007 منطقة للفترةالو

  Table VIII-1 contains estimates of annual 
real GDP growth rates for the world and region 
for the period 2007-2013. 

   
بيانات عن على  VIII-2ل الجدو ويحتوي  

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بالعمالت 
، بينما يتضمن الجدول 2012-2007 المحلية للفترة

VIII-3  معلومات عن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
 .لدوالر األمريكي في الفترة نفسھاباالجارية 

  Table VIII-2 presents data on GDP at 
current prices in national currencies for the 
period 2007-2012, while table VIII-3 deals with 
GDP at current prices in US$ for the same 
period. 

   
بيانات عن الناتج  VIII-4ويتضمن الجدول   

باألسعار الثابتة لعام  اإلسكواالمحلي اإلجمالي في بلدان 
، في حين يتناول الجدول 2012-2007 لفترةل 2000

VIII-5 الي نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجم
 .2000باألسعار الثابتة لعام 

  Table VIII-4 illustrates GDP at constant 
2000 prices for the period 2007-2012. Table 
VIII-5 presents GDP per capita at constant 2000 
prices for the same period. 

   
بيانات عن معدالت  VIII-6ويتضمن الجدول   

 اإلسكوانمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في بلدان 
 VIII-7يتناول الجدول في حين ، 2012-2007 للفترة
الت نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي معد

 .الحقيقي

  Table VIII-6 includes data on growth rates 
of real GDP for the period 2007-2012, and table 
VIII-7 provides the real GDP per capita growth 
rates for the same period. 
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