
 

للنمو  يستعرض الفصل الثالث القيم الحقيقية
وقد وّحدت . االقتصادي، بعد إزالة أثر تضّخم األسعار

اإلسكوا هذه الحسابات وأعادت حسابها بالدوالر 
األمريكي، بهدف تيسير تفسيرها واستخدامها، محّددة 

للقياس في جميع البلدان، وذلك  آأساس ٢٠٠٠ سنة
الرسمية تختلف بين بلد  األساسإلى أن سنوات  انظًر

  .بين سنة وأخرى اوآخر وأحياًن
  

 Chapter III reviews economic growth in real terms 
after eliminating the effect of price inflation. In 
order to facilitate the interpretation and use of 
these accounts, ESCWA has unified and 
recalculated these accounts in United States 
dollars, taking 2000 as a standard base year for all 
countries, based on the fact that original official 
base years vary from one country to another and 
sometimes from one year to the next.   

واسُتخدمت الجداول الرسمية للناتج المحلي اإلجمالي 
حسب اإلنفاق والنشاط االقتصادي باألسعار الجارية 

األولى لتجميع الجداول  األساسوالثابتة  خالل سنوات 
 ولهذا الغرض، جرى أوًال. المعروضة في هذا الفصل

حساب معامالت خفض تضخم آّل بند من بنود الناتج 
ى البيانات المتاحة باألسعار الثابتة ا إلالمحلي، استناًد

وأعيد بعد ذلك حساب هذه العمليات حسب . والجارية
ثم اسُتخرجت مكونات الناتج . الموّحدة األساسسنة 

 ٢٠٠٠المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 
بالعمالت الوطنية، وحّولت إلى الدوالر األمريكي 

 ساساألباستخدام سعر الصرف المعتمد خالل سنة 
  . الموّحدة

  

 Official tables of GDP by expenditure and 
economic activity at the current and constant 
prices of original base years were used to compile 
the tables presented in this chapter.  In this regard, 
deflators for each component of GDP were first 
calculated, based on available data at current and 
constant prices.  These deflators were then 
rebased to the standard base year. Components of 
GDP were subsequently derived at constant 2000 
prices in national currencies and then converted to 
United States dollars using the standard base year 
exchange rate. 

، وضعت اإلسكوا وعند غياب البيانات العامة
التقديرات باستخدام مختلف المنهجيات اإلحصائية 

  . والنهج العلمية
  

 In cases where data were unavailable, ESCWA 
produced estimates using various statistical 
methods. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


