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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 

٦ – ٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 
البند ٤ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 

   اإلحصاءات االقتصادية: فريق اخلرباء املعين برأس املال السهمي 
  تقرير فريق اخلرباء املعين بإحصاءات رأس املال السهمي 

 مذكرة من األمني العام 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنـة اإلحصائيـة تقريـر الفريـق املعـين بإحصـاءات  - ١
رأس املـال السـهمي (دعـت إىل تشـكيله اسـتراليا)، الــذي يــرد يف املرفــق. وحيــال التقريــر إىل 

اللجنة اإلحصائية بناء على طلب منها يف دورا احلادية والثالثني(١). 
النقاط املعروضة للنقاش 

يرجى من اللجنة القيام مبا يلي:  - ٢
مناقشـة مـا إذا كـانت واليـة فريـق اخلـرباء مركـزة وأهدافـها واضحـــة وقابلــة  (أ)

للتحقيق؛ 
التعليق على االقتراحات اليت تقدم ا فريق اخلرباء بشأن األعمال املقبلة.  (ب)

   
احلواشي 

الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٤ (E/2000/24)، الفقرة ١.  (١)
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  املرفق 
   تقرير فريق اخلرباء املعين بإحصاءات رأس املال السهمي 

الغرض 
توضيح القضايا املفاهيمية اليت يقوم عليـها رأس املـال  - ١

السهمي وتدفقات رأس املال. 
تبادل البحوث واخلـربات فيمـا يتعلـق مبشـاكل قيـاس  - ٢

الرأمسال السهمي وتدفقات رأس املال. 
 

سنة تنظيمية 
 .١٩٩٧

 
املشتركون 
من البلدان 

االحتاد الروسي، أستراليا، اسبانيا، أملانيـا، إندونيسـيا، 
ــــا،  إيطاليــا، بلجيكــا، اجلمهوريــة التشــيكية، مجهوريــة كوري
جنوب أفريقيا، الدامنرك، سنغافورة، السويد، فرنسـا، فنلنـدا، 
كنـدا، ماليزيـا، املكسـيك، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمــى 
ـــات  وأيرلنــدا الشــمالية، الــنرويج، نيوزيلنــدا، هولنــدا، الوالي

املتحدة األمريكية، اليابان. 
من الوكاالت الدولية 

صنـدوق النقـد الـدويل، ومنظمـة التعـاون والتنميــة يف 
ــــعبة  امليــدان االقتصــادي، واللجنــة االقتصاديــة ألوروبــا، وش
اإلحصــاءات بــــاألمم املتحـــدة، والبنـــك الـــدويل، واملكتـــب 

اإلحصائي للجماعات األوروبية. 
من اخلرباء املستشارين 

إروين ديويرت، وبيتر هيل، وتشارلز هلتـون، ودايـل 
جورنكسون، وجاك تريبليث. 

االجتماعات 
كانبريا، ١٠-١٤ آذار/مارس ١٩٩٧ 

– ٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨  باريس، ٢٩ أيلول/سبتمرب 
واشنطن العاصمة، ٨-١٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ 

 
املواضيع اليت نظر فيها 

ممارسات القياس يف البلدان املشتركة، ومفـاهيم رأس 
املـال السـهمي وتدفقـات رأس املـال؛ وممارسـة أســـلوب دائــم 
للجرد ومشاكلها؛ والنهج البديلة لقياس رأس املال السـهمي، 
وبالدرجة األوىل التحصيل املباشر؛ وقضايا احملاسـبة التجاريـة؛ 
والقياسات احلالية لألسعار واحلجوم؛ ورصيد األصـول الثابتـة 
وتقدير رأس املال السهمي يف البلدان اليت متـر مبرحلـة انتقـال؛ 
واخلربة بالنسبة لإلنتاجية املتعددة العوامل، واملقاييس اجلديـدة 
لـرأس املـال فيمـا يتصـل بتمديـد حـدود األصـول وفقـا ملـا هــو 
موصـى بـه يف نظـام احلسـابات القوميـة لعـام ١٩٩٣؛ وقضايــا 
امليزانيات العمومية؛ والقابلية للمقارنة والتعـاون علـى الصعيـد 

الدويل. 
 

النواتج 
ـــــات األعــــوام  الوثـــائق والتقـــارير النهائيـــة الجتماع
١٩٩٧ و ١٩٩٨ و ١٩٩٩ متاحـــــة اآلن يف موقـــــع علــــــى 

اإلنترنت (انظر أدناه). 
يقوم الفريق بإعداد دليـل لقيـاس رأس املـال السـهمي 
وتدفقـــات رأس املـــال يشـــمل املســـائل املفاهيميـــة وأفضــــل 
املمارسـات املقترحـة يف جمـال جتميـع البيانـات. وهـذا الدليـــل، 
الــذي ســتقوم بنشــره منظمــــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان 
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االقتصــادي، ســيكون مــن الوثــائق املرجعيــة املتعلقــة بنظــــام 
احلسابات القومية لعام ١٩٩٣. 

 
األنشطة املعتزم االضطالع ا 

ـــل ولــدى أعضــاء فريــق  أعـدت املسـودة الثانيـة للدلي
ـــاين/نوفمــرب ٢٠٠٠ لتقــدمي  اخلـرباء مهلـة تنتـهي يف تشـرين الث
تعليقـام. وبعـد املهلـة ســـيتم وضــع الصيغــة النهائيــة للدليــل 

الذي سيقدم للنشر. 
 

النواتج املتوقعة يف املستقبل (التواريخ) 
مــن املتوقــع أن ينشــــر يف النصـــف األول مـــن عـــام 
٢٠٠١ دليل لقياس رأس املال السهمي وتدفقات رأس املال. 
سـيواصل فريـق اخلـرباء مناقشـة املفـاهيم واملمارســات 
يف قياس رأس املال السـهمي وتدفقـات رأس املـال مـن خـالل 
قـاعدة بيانـات فريـق املناقشـة اإللكترونيـة. واسـتنادا إىل نتــائج 
هذه املناقشـــــات اإللكترونية جيـــــوز للفريق أن خيتــــــار عقد 
اجتماع يف املستقبل، وإن كـان موعـــــد ذلـك االجتمـــــــــاع 

مل يتحدد بعد حىت اآلن. 
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