
 

 

Chapter II presents the main consolidated national 
accounts for each ESCWA member country.  All 
the tables presented are based on data provided by 
the national statistical offices of corresponding 
countries up to November 2014. In cases wher e 
no national data were available, particularly for 
the last year in a series, various statistical methods 
were used to calculate esti mates of t he main 
aggregates. For countries that did not provide 
2013 estimates, implicit deflators were estim ated 
through regression of historical time-series against 
Consumer Price Index (CPI) estimates and were 
employed, along real growth forecasts, to obtain 
estimates of GDP aggregates, in both constant and 
current terms.  

ت القومية الموّحدة يستعرض الفصل الثاني الحسابا 
. من البلدان األعضاء في اإلسكوابلد  الرئيسية لكل

وترتكز جميع الجداول إلى بيانات أجھزة اإلحصاء 
نوفمبر /الوطنية في البلدان المعنية حتى تشرين الثاني

وفي حال غياب البيانات الوطنية، ال سيما بيانات .  2014
السنة األخيرة في سلسلة معّينة، استخدمت منھجيات 

القيم اإلجمالية إحصائية متنوعة لحساب تقديرات 
وفي حالة البلدان التي لم تقّدم تقديرات لعام .  الرئيسية

، وضعت تقديرات المعامالت الضمنية لخفض 2013
التضخم من خالل مقارنة السالسل الزمنية السابقة 

واستخدمت ھذه . بتقديرات مؤشر أسعار االستھالك
 المعامالت وتوّقعات النمو الحقيقي لتقدير الناتج المحلي

 .اإلجمالي بالقيم الثابتة والجارية

    
Figures are presented at the end of each set of  
country tables to outline the economic structure of 
the country in question, with GDP classified 
according to economic activity and expenditure. 

نھاية كل مجموعة من الجداول وأُدرجت األشكال في  
وُيصّنف . الوطنية، لتحديد الھيكلية االقتصادية لكل بلد

الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي 
 .واإلنفاق

    
General observations on th e national data 
presented in this chapter are set forth below. 

حول البيانات المتعلقة  وترد في ما يلي مالحظات عامة 
.بكل بلد المعروضة في ھذا الفصل

    
Jordan  األردن 
    
The National Accounts Division in the Department 
of Statistics prepared the national accounts tables in 
accordance with the United Nations System of 
National Accounts (SNA) 1968. 

أعّدت شعبة الحسابات القومية في دائرة اإلحصاءات 
ً لنظام األمم المتحدة  العامة جداول الحسابات القومية وفقا

 .1968للحسابات القومية لعام 

    
The United Arab Emirates   اإلمارات العربية المتحدة 
    
The National Bureau of Statistics prepared the 
national accounts da ta in accordance with SNA 
1968. 

أعّد المركز الوطني لإلحصاء البيانات المتصلة بالحسابات 
ً لنظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام  القومية وفقا

1968. 
    
Bahrain  البحرين 
    
The National Accounts Directorate in the Central 
Informatics Organisation prepared the tables in 
accordance with SNA 1968.  

ت إدارة الحسابات القومية في الجھاز المركزي أعّد 
ً لنظام األمم  للمعلومات جداول الحسابات القومية وفقا

.1968المتحدة للحسابات القومية لعام 
    
Tunisia  تونس 
    
The National Institute of Statistics p rovided the 
national accounts tables in accordance with SNA 
1993. 

أعّد المعھد الوطني لإلحصاء جداول الحسابات القومية 
 .1993وفقاً لنظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام 

    
    



 

 

The Syrian Arab Republic  الجمھورية العربية السورية
  
The Central Bureau of Statistics prov ided the 
national accounts tables in accordance with SNA 
1968.  

أعّد المكتب المركزي لإلحصاء جداول الحسابات القومية 
 .1968وفقاً لنظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام 

  
The Sudan  السودان 
  
The Central Bureau of Statistics prov ided the 
national accounts tables in accordance with SNA 
1968. 

المركزي لإلحصاء جداول الحسابات القومية  الجھازأعّد 
 .1968وفقاً لنظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام 

  
Iraq العراق
  
The National Accounts Directorate at th e Central 
Statistical Organization provided the data in 
accordance with SNA 1993. 

المركزي  الجھازالحسابات القومية في  مديريةأتاحت  
ً لنظام األمم المتحدة للحسابات  لإلحصاء البيانات وفقا

 .1993القومية لعام 
  
Oman  ُعمان
  
The National Accounts Directorate in the National 
Centre for Statistics and Information prepared the 
national accounts tables in accordance with SNA 
1993. 

المركز الوطني  ت مديرية الحسابات القومية فيأعّد 
لإلحصاء والمعلومات جداول الحسابات القومية، استناداً 

 .1993إلى نظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام 

  
Palestine  فلسطين 
  
The Palestinian Central Bureau of Statistics 
provided the national accounts tables for the West 
Bank and G aza Strip.  Data were prepared in 
accordance with SNA 1993. 

قّدم الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني جداول 
ّدت وأع. الحسابات القومية للضفة الغربية وقطاع غزة

ً لنظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام  البيانات وفقا
1993. 

  
Qatar  قطر
  
The Statistics Authority prepared the national 
accounts tables as per the r ecommendations of 
SNA 1993 and the Arab League Unified Arab 
System of National Accounts. 

ً أعّد جھاز اإلحصاء جداول الحسابات القومية  وفقا
لتوصيات نظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام 

، وتوصيات النظام العربي الموّحد للحسابات 1993
.القومية التابع لجامعة الدول العربية

  
Kuwait  الكويت
  
The Economic Statistics Section in the Central 
Bureau of Statistics prepared the national accounts 
tables in accordance with SNA 1993. 

قسم اإلحصاءات االقتصادية في اإلدارة المركزية أعّد 
ً لنظام األمم لإلحصاء  جداول الحسابات القومية وفقا

 .1993المتحدة للحسابات القومية لعام 
  
Lebanon  لبنان
  
The national accounts da ta for Lebanon wer e 
provided by the Economic Accounts Mission at 
the Presidency of the Council of Ministers in 
accordance with SNA 1993.  

قامت البعثة المعنية بالحسابات االقتصادية في رئاسة  
مجلس الوزراء في لبنان بتقديم بيانات الحسابات القومية 

 .1993وفقاً لنظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام 



 

 

Libya  ليبيا
    
The Ministry of Planning prepared the national 
accounts tables in accordance with the 
classifications and definitions of SNA 1968. 

 ً أعّدت وزارة التخطيط جداول الحسابات القومية وفقا
لتصنيفات نظام األمم المتحدة للحسابات القومية وتعاريفه 

  .1968لعام 
   
Egypt  مصر 
    
The Ministry of Planning prepared the national 
accounts tables in accordance with the 
classifications and definitions of SNA 1993. 

 ً أعّدت وزارة التخطيط جداول الحسابات القومية وفقا
لتصنيفات نظام األمم المتحدة للحسابات القومية وتعاريفه 

 .1993لعام 
    
Morocco  المغرب
     
The High Commission for Planning prepared the 
national accounts ta bles in accordance with the 
classifications and definitions of SNA 1993. 

أعّدت المندوبية السامية للتخطيط جداول الحسابات القومية 
ً لتصنيفات نظام األمم المتحدة للحسابات القومية  وفقا

 .1993وتعاريفه لعام 
    
Saudi Arabia  المملكة العربية السعودية 
    
The Central Department of Statistics and 
Information prepared the national accounts tables 
in accordance with SNA 1993.  

أعّدت مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات جداول 
ً لنظام األمم المتحدة للحسابات  الحسابات القومية وفقا

 .1993القومية لعام 
    
Yemen  اليمن 
     
The Central Statistical Organization prepare d the 
national accounts da ta in accordance with SNA 
1993. 

أعد الجھاز المركزي لإلحصاء بيانات الحسابات القومية  
 .1993وفقاً لنظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




