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 الكندٌة االقتصادٌة المؤشرات
 

 (Overnight Rate) اللٌل أثناء الفائدة معدالت -1

 
 التغٌر وٌعتبر واحدة، لٌلة لمدة البعض بعضها من الكبرى المالٌة والمؤسسات البنوك بها تقترض التً الفائدة معدالت هً
 .النقدٌة السٌاسة أدوات أهم من المعدالت هذه فً
 

 :الصدور موعد
ًٌا مرات ثمان  سنو

 
 :المؤشر نوع

 فائدة ومعدالت نقدٌة سٌاسة
 

 :المؤشر مصدر
 (Bank of Canada -BOC) كندا بنك

http://www.bankofcanada.ca/en/index.html 
 

 :المؤشر تأثٌر
 ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي مؤشر

 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما العملة، إٌجابً ذلك
 
 (BOC- Monetary Policy Report) النقدٌة السٌاسة تقرٌر -2

 
 كما النقدٌة، للسٌاسة المستقبلٌة والخطط الفائدة، ومعدالت االقتصادي الوضع مناقشة خالله ٌتم كندا، بنك من ٌصدر تقرٌر
 .صدوره من دقٌقة 54 بعد التقرٌر هذا محتوٌات لمناقشة مؤتمر بعقد كندا بنك محافظ ٌقوم

 
 :الصدور موعد
 سنوٌة ربع بصورة ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 .فائدة ومعدالت نقدٌة سٌاسة
 

 :المؤشر مصدر
(Bank of Canada-BOC) 
 

 :المؤشر تأثٌر
 كانت وإذا للعملة، إٌجابً ذلك ٌكون إٌجابٌة التقرٌر نتائج كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 .للعملة سلبً ذلك ٌكون السلبٌة النتائج
 
 (BOC- Rate Statement) الفائدة معدل -3

 
 النمو استقرار على الحفاظ بهدف للبنك، النقدٌة السٌاسة على بناء الكندي المركزي البنك ٌحدده الذي الفائدة معدل هو

 بالسٌاسة تتعلق معلوما على ٌحتوي تقرٌر مع الفائدة معدل وٌصدر الكندي، الدوالر صرف سعر واستقرار االقتصادي
 .الكندي المركزي البنك وتوجهات النقدٌة

 
 :الصدور موعد
ا مرات ثمان ٌصدر ًٌ  .سنو

 
 :المؤشر نوع

 فائدة ومعدالت مالٌة سٌاسة
 

 :المؤشر مصدر
(Bank Of CanadaBOC) 

http://www.bankofcanada.ca/en/index.html 
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 :المؤشر تأثٌر
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 ( GDP) الكندي اإلجمالً المحلً الناتج -4

 
 االقتصادي النمو لقٌاس الرئٌسً المؤشر وهو كندا، حدود داخل انتاجها تم التى النهائٌة والخدمات السلع إجمالى ٌقٌس
 .عامة بصفة االقتصادي النشاط وأداء

 
 :الصدور موعد
 سنوٌة ربع بصورة المؤشر ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 إنتاج مؤشر
 

 :المؤشر صدور جهة
Statistics Canada 

http://www.statcan.gc.ca/release-diffusion/index-eng.htm 
 

 :الخبر تأثٌر
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من قلأ صدوره عند المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 ( REATAIL SALES) الكندٌة التجزئة مبٌعات -5

 
 العام المستوى ٌقٌس أنه إلى  المؤشر هذا أهمٌة وتعود التجزئة، تجار لدى المبٌعات حجم فى التغٌر لقٌاس مؤشر هو

 .االستهالكً لإلنفاق
 

 :الصدور موعد
 .المعنً الشهر انتهاء من ٌوم 54 حوالى بعد شهرٌة بصورة ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 .والمبٌعات االسعار فى التغٌر لقٌاس مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html 

 
 :المؤشر تأثٌر

 قٌمة كانت إذا أما العملة، إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا و متوسط، تأثٌره
 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر

 
 (Leading Index) الرائدة المؤشرات -6

 
 والمعروض االسهم أسواق ومؤشرات المستهلك وثقة باإلنتاج متعلقة اقتصادٌة مؤشرات عشرة من ٌتكون مؤشر هو

 تسمى ولذلك المستقبل، فً االقتصادٌة باألحوال التنبؤ على لقدرتها واحد مؤشر فً المؤشرات هذه تجمٌع وتم.  النقدي
 .الرائدة بالمؤشرات

 
 :الصدور موعد
 .المعنً الشهر نهاٌة من ٌوم 91 بعد شهرٌة بصورة ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 ثقة مؤشر
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 :المؤشر مصدر
Statistics Canada 

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html 
 

 :مؤشرال تأثٌر
 قٌمة كانت إذا أما العملة، إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا التأثٌر، متوسط
 للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر

 
 (Unemployment Rate) البطالة معدل -7

 
 القوة محددات أهم من البطالة وتعتبر جدوى، دون عمل عن بالبحث قاموا الذٌن العاطلٌن األشخاص عدد المؤشر ٌقٌس

 .اإلنتاجٌة القدرات انخفاض وكذلك االستهالكً اإلنفاق وانخفاض الدخل النخفاض ارتفاعها ٌؤدي حٌث االقتصادٌة
 

 :الصدور موعد
 .شهرٌة بصورة تصدر

 
 :المؤشر نوع

 العمل سوق لقٌاس مؤشر
 

 :الصدور جهة
Statistics Canada 

http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/labour-travail/lfs-epa/lfs-epa-eng.htm 
 

 :الخبر تأثٌر
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة إٌجابً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، سلبً ذلك

 
 ( CPI) المستهلكٌن أسعار مؤشر -8

 
 فإذا التضخم، لقٌاس الرئٌسً المؤشر هو وٌعتبر والخدمات، السلع من مجموعة أسعار متوسط فً التغٌر ٌقٌس مؤشر

 .صحٌح والعكس. التضخم ارتفاع على ذلك ٌدل المؤشر نتائج ارتفعت
 

 :الصدور موعد
 شهرٌة بصورة ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 تضخم مؤشر
 

 :الصدور جهة
Statistics Canada 

http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/cpi-ipc/cpi-ipc-eng.htm 
 

 :الخبر تأثٌر
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 (Employment Change) التوظٌف معدل فى التغٌر -9

 
ا، التوظٌف معدالت فً التغٌر المؤشر ٌقٌس ًٌ  اإلنفاق مستوى زٌادة على مؤشًرا التوظٌف معدالت فً الزٌادة وتعتبر شهر

 .صحٌح والعكس. االقتصادي النشاط أداء وارتفاع
 

 :الصدور موعد
 المعنً الشهر انتهاء من أٌام 8 بعد شهرٌة بصورة ٌصدر
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 :المؤشر نوع
 العمل لسوق مؤشر

 
 :المؤشر مصدر

Statistics Canada 
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html 

 
 :الخبر تأثٌر
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 (Ivey Purchasing Managers Index -PMI) المشترٌات مدٌري مؤشر -11

 
 األسواق بشأن وتشاؤمهم تفاؤلهم درجة لقٌاس للشركات المشترٌات مدٌري من مجموعة على ٌُجرى استفتاء هو

 .االقتصادي النشاط ألداء الرائدة المؤشرات من المؤشر وٌعتبر االقتصادٌة، واألوضاع
 

 :الصدور موعد
 شهرٌة بصورة ٌصدر

 
 :الخبر نوع

 االنتاج حجم لقٌاس مؤشر
 

 :الصدور جهة
 .لالقتصاد إٌفى رٌتشارد وكلٌة الكندٌة المشترٌات إدارة جمعٌة بٌن مشتركة بصورة ٌصدر

http://iveypmi.uwo.ca/english/welcomeeng.htm 
 :عنوان تحت

Canadian Purchasing Managers Index 
 

 :الخبر تأثٌر
 إٌجابً ذلك فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا السوق، تحرٌك على قادر قوي تأثٌر

 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة،
 
 (Trade Balance) الكندي التجاري المٌزان -11

 
 ذلك ٌسمى الواردات حجم من أكبر الصدارات حجم كان فإذا الواردات، وإجمالً الصادرات إجمالً بٌن الفارق ٌقٌس

 بالعجز ذلك ٌسمى الصادرات حجم من أكبر الواردات حجم كان إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك وٌكون التجاري بالفائض
 .للعملة سلبً ذلك وٌكون التجاري

 
 :الصدور موعد
 .المعنً الشهر نهاٌة من ٌوًما أربعون بعد شهرٌة بصورة ٌصدر

 
 :الخبر نوع

 .المدفوعات مٌزان
 

 :الخبر مصدر
Statistics Canada 

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html 
 

 :الخبر تأثٌر
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 


