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 األمريكية االقتصادية المؤشرات
 

 (Changes in Non-Farm Payrolls) (NFP) األمريكي الزراعية غير الرواتب في التغير -1

 
 إجمالً من% 48 نسبة تمثل والتً والمصانع، البناء وشركات اإلنتاجٌة المإسسات فً الموظفٌن فقط المإشر ٌشمل

 مختلف فً العاملٌن عدد فً التغٌر ٌقٌس مإشر هو المتحدة، الوالٌات فً اإلجمالً المحلً الناتج المسئولة العمالة
 :باستثناء القطاعات

 .الحكومً بالقطاع العاملٌن •
 .الخاصة الحرفٌة باألعمال العاملٌن •
 .للربح الهادفة غٌر المنظمات فً العاملٌن •
 .الزراعً بالقطاع العاملٌن •
 

 :الصدور موعد
 .شهر كل من األول الجمعة ٌوم وٌصدر شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :التقرٌر نوع
 .توظٌف مإشر

 
 :المإشر مصدر

 .العاملة القوى بوزارة العمل إحصاءات مكتب خالل من
 

 :التؤثٌر درجة
 خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما العملة، لصالح إٌجابً
 
 (Producer Price Index) (PPI) األمريكي الُمنتِج أسعار مؤشر -2

 
 فً المنتجون ٌوفرها التً السلع أسعار من خلٌط على تحتوي لسلة أسعار لمتوسط مقٌاس وهو التضخم، مإشرات أحد

 ثانً وٌعتبر األولٌة، والسلع, اإلنتاج قٌد على الزالت التً والسلع المنتجة، السلع من لك النقدٌة القٌمة تضم والتً السوق،
 المنتجٌن أسعار على بناء ٌحسب أنه فً عنه وٌختلف المستهلكٌن، أسعار مإشر بعد التضخم قٌاس فً أهمٌة المإشرات

 .المستهلكٌن ولٌس
 

 :الصدور موعد
 .الشهر نهاٌة من ٌوم 62 بعد ٌصدر ولكنة شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المإشر نوع

 .تضخم مإشر
 

 :المإشر مصدر
 .العاملة القوى بوزارة العمل إحصاءات مكتب خالل من

http://www.bls.gov/ppi/ 
 

 :التؤثٌر درجة
 خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما العملة، لصالح إٌجابً
 
 (Core PPI) األساسي الُمنتِج أسعار مؤشر -3

 المإشر، بهذا أكبر بشكل المستثمرون وٌهتم والطاقة، الغذاء أسعار بدون ولكن المنتج أسعار مإشر من مشتق مإشر هو
 .التضخم عن تعبًٌرا أكثر ٌعتبر حٌث

 
 (GDP) األميركي اإلجمالي المحلي الناتج -4

 
 فترة خالل( أجنبٌة أو محلٌة شركات بواسطة سواءً ) الدولة فً إنتاجها تم التً والخدمات للسلع النقدٌة القٌمة إجمالً هو

 قطاعات جمٌع ٌشمل أنه حٌث االقتصادي، النمو معدالت لقٌاس الرئٌسً المإشر هو( GDP) مإشر وٌعتبر معٌنة، زمنٌة
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 بنتائجه ٌهتم لذلك لالستثمار، صالحٌته ومدى للدولة الحالً االقتصادي الوضع عن واضحة صورة ٌعطً بما االقتصاد
 .الفائدة معدالت وتقرٌر النقدٌة سٌاساتها تطبٌق عند المركزٌة البنوك أًٌضا به تهتم كما المستثمرٌن، فئات جمٌع

 
 :الصدور موعد

 .العام ربع انتهاء من شهر بعد ٌصدر ولكنه سنوٌة ربع بصورة التقرٌر ٌُعد
 

 :المإشر نوع
 إنتاج مإشر

 
 :التقرٌر مصدر
 (:Census Bureau, Department of Commerce. )التجارة بوزارة اإلحصاءات مكتب من ٌصدر

http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp  
 

 :تؤثٌره درجة
 فٌكون المتوقع من اكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 .للعملة سلبً فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً
 
 
 (GDP Deflator) األمريكي اإلجمالي المحلي الناتج انكماش معامل -5

 
 األسعار، فً التغٌر على بناء اإلجمالً المحلً الناتج فً التغٌر لمدى مقٌاس هو اإلجمالً، المحلً الناتج انكماش معامل

 ال ألنه وذلك المستهلك أسعار مإشر على بتفوقه االقتصادٌٌن بعض وٌعتقد بلـ التضخم قٌاس فً جًدا فعال مإشر وهو
 .الدولة حدود داخل إنتاجه تم ما كل على ٌعتمد وإنما والخدمات السلع من سلة على فقط ٌعتمد

 
 :الصدور موعد

 سنوٌة ربع بصورة
 

 :المإشر نوع
 تضخم مإشر

 
 :المإشر مصدر

 (BEA) التجارة بوزارة االقتصادٌة التحلٌالت مكتب خالل من

 
 :التؤثٌر درجة
 خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما العملة، لصالح إٌجابً
 
 
 (Balacne of Trade) األمريكي التجاري الميزان -6

 
 الواردات حجم كان فإذا والوردات، الصادرات بٌن الفارق وٌمثل اإلطالق، على االقتصادٌة المإشرات أهم من واحد هو

 ٌسمى الواردات من أكبر الصادرات حجم كان وإذا ،(Trade Deficit) التجاري بالعجز الناتج ٌسمى الصادرات من أكبر

 (.Trade Surplus) التجاري بالفائض الناتج

 
 :الصدور موعد

 .الشهر نهاٌة من ٌوًما 08 بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المإشر نوع

 (خارجٌة تجارة) المدفوعات مٌزان
 

 :المإشر مصدر
 .التجارة بوزارة االقتصادي التحلٌل مكتب خالل من
 

 :التؤثٌر درجة
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 فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت فإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً

 
 (Consumer Price Index) (CPI) األمريكي المستهلك أسعار مؤشر -7

 
 السلع أسعار من خلٌط على تحتوي لسلة أسعار متوسط المإشر وٌقٌس التضخم، قٌاس مإشرات أفضل من واحد هو

 تكلفة مإشر أًٌضا علٌة ٌطلق لذلك وغٌرها، الترفٌه وخدمات الطبٌعة والعناٌة والمواصالت والمالبس والمنازل الغذائٌة
 (.Cost of Living Index) المعٌشة

 
 :الصدور موعد

 .الشهر نهاٌة من ٌوم 61 بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المإشر نوع

 .تضخم مإشر
 

 :المإشر مصدر
 .العاملة القوى بوزارة العمل إحصاءات مكتب خالل من

http://www.bls.gov/cpi/ 
 

 :التؤثٌر درجة
 ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا صدوه، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً
 
  
 (Core CPI) األساسي المستهلك أسعار مؤشر -8

 
 المحللون به وٌهتم الرئٌسً، المإشر من والطاقة الغذاء أسعار بدون ولكن المستهلك، أسعار مإشر من مشتق مإشر هو

 عنها ٌستغنً أن ٌمكن ال والتً للمعٌشة الرئٌسٌة السلع استثناء بعد التضخم عن تعبًٌرا أصدق ٌكون ألنه أكبر بشكل
 .المستهلكون

 
 :الصدور موعد

 .الشهر نهاٌة من ٌوم 61 بعد ٌصدر ولكن شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المإشر نوع

 .تضخم مإشر
 

 :المإشر مصدر
 .العاملة القوى بوزارة العمل إحصاءات مكتب خالل من

http://www.bls.gov/cpi/ 
 

 :التؤثٌر درجة
 ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 (Employment Cost Index) (ECI) األمريكي التوظيف تكلفة مؤشر -9

 
 والعالوات األجور تشمل والتً العمالة، تكلفة فً تحدث التً التغٌرات ٌقٌس تقرٌر وهو التضخم، مإشرات أحد هو

 .للعاملٌن اإلضافٌة والمزاٌا والمكافآت
 

 :الصدور موعد
 .العام ربع نهاٌة من شهر بعد ٌصدر ولكنه سنوٌة ربع بصورة إعداده ٌتم
 

 :المإشر نوع
 .تضخم مإشر
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 :المإشر مصدر

 .العاملة القوى بوزارة العمل إحصاءات مكتب خالل من
http://www.bls.gov/ppi/ 

 
 :التؤثٌر درجة
 كانت إذا أما العملة، لصالح إٌجابً خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا متوسط، تؤثٌره
 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة

 
 (Industrial Production) األمريكي الصناعي اإلنتاج مؤشر -11

 
 ال المإشر بٌانات أن ٌعنً بما السعرٌة، قٌمته عن النظر بغض الدولة فً الصناعً اإلنتاج حجم إجمالً ٌقٌس مإشر هو

 . اإلجمالً المحلً للناتج رائًدا مإشًرا الصناعً اإلنتاج مإشر ٌعتبر لذلك بالتضخم، تتؤثر
 والخدمات التعدٌن إلى باإلضافة العسكرٌة والمعدات المعمرة وغٌر المعمرة السلع إنتاج حجم أًٌضا المإشر وٌقٌس

 . المختلفة
 

 :الصدور موعد
 .أسبوعٌن بحوالً الشهر نهاٌة بعد ٌصدر ولكنة شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :المإشر نوع
 .إنتاج مإشر

 
 :المإشر مصدر
  الفٌدرالً االحتٌاطً المجلس ٌصدره

 
 :التؤثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تؤثٌره

 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر
 
 
 (Retail Sales) األمريكي التجزئة مبيعات -11

 
 .المستهلكٌن إنفاق مإشرات أهم المإشر هذا وٌعتبر التجزئة، تجار لدى السلع مبٌعات إجمالً ٌقٌس مإشر هو
 

 :الصدور موعد
 بؤسبوعٌن الشهر نهاٌة بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :المإشر نوع
 .مستهلكٌن مإشر

 
 :المإشر مصدر

 . األمرٌكٌة التجارة بوزارة اإلحصاءات مكتب خالل من
 

 :التؤثٌر درجة
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 
 (Existing Home Sales) األمريكي القائمة المنازل مبيعات -12

 
 الشهر خالل بٌعها تم والتً ألشخاص مسبقـًا المملوكة المنازل عدد المإشر وٌحصً واإلسكان، البناء مإشرات أحد هو

 .اإلسكان قطاع لحالة انعكاس أفضل المنازل بناء فً البدء تقرٌر إلى باإلضافة التقرٌر هذا وٌعد السابق،
 

 :الصدور موعد
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 .الشهر نهاٌة من ٌوًما 40 بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المإشر نوع

 .إسكان مإشر
 

 :المإشر مصدر
 (NAR) العقارٌٌن للوسطاء الوطنٌة الرابط خالل من

http://www.realtor.org/research/research/ehsdata 
 

 :التؤثٌر درجة
 خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما العملة، لصالح إٌجابً
 
 
 (New Home Sales) األمريكي الجديدة المنازل مبيعات -13

 
 االتفاق تم التً وكذلك المباعة الجدٌدة السكنٌة الوحدات مجموع ٌحصً مإشر هو واإلسكان، البناء مإشرات أحد هو

 . مبدئٌة بعقود بٌها على
 

 :الصدور موعد
 .أسابٌع بؤربع الشهر نهاٌة بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :المإشر نوع
 .إسكان مإشر

 
 :المإشر مصدر

 . التجارة بوزارة االقتصادي التحلٌل مكتب خالل من
 

 :التؤثٌر درجة
 خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما العملة، لصالح إٌجابً
 
 
 (Employment Situation Report) األمريكي العمالة حالة تقرير -14

 
 والقطاع الزراعً القطاع باستثناء القطاعات كل فً الوظائف عدد إلى ٌشٌر تقرٌر وهو العمل، سوق مإشرات أحد هو

 :وهً فرعٌة مإشرات ثالثة على التقرٌر ٌحتوي كما الحكومً،
 ( Unemployment Rate) -العمل عن العاطلٌن - البطالة معدل •

 ( Average Hourly Earnings) بالساعة الفرد دخل متوسط •

 (Average weekly hours worked) األسبوعٌة العمل ساعات ومتوسط •

 
 :الصدور موعد
 . شهر كل من األول الجمعة ٌوم المإشر ٌصدر

 
 :المإشر نوع

 توظٌف مإشر
 

 :المإشر مصدر
 . العاملة القوى بوزارة العمل إحصاءات مكتب خالل من
 

 :التؤثٌر درجة
 خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 والعكس للعملة، سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما العملة، لصالح إٌجابً
 .صحٌح والعكس. للعملة سلبً ذلك ٌكون قٌمتها إرتفعت فإذا البطالة لمعدالت بالنسبة
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 (Initial Jobless Claims) األمريكي األولية البطالة إعانة طلبات -15

 
 -قبل من اإلعانة على ٌحصلوا لم الذٌن أي - مرة ألول بطالة إعانة على للحصول المتقدمٌن عدد ٌقٌس مإشر هو

 .العمل سوق بحالة للتنبإ أسابٌع 0 لمدة المإشر لنتائج متوسط المستثمرون وٌستخدم

 
 :الصدور موعد

 .أٌام بخمسة األسبوع نهاٌة بعد ٌصدر ولكنه أسبوعٌة بصورة ٌُعد
 

 :المإشر نوع
 .توظٌف مإشر

 
 :المإشر مصدر

 . العاملة القوى بوزارة والتدرٌب العمالة قسم خالل من
 

 :التؤثٌر درجة
 خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما العملة، لصالح إٌجابً
 
 (Current Account) األمريكي الجاري الحساب -16

 
 الخارجٌة التجارٌة العالقات وٌقٌس األموال، رإوس وتدفقات والخدمات السلع من والواردات الصادرات بٌن الفارق هو
 .الدول بٌن
 

 :الصدور موعد
 ٌوًما 31 بحوالى العام ربع انتهاء بعد ٌصدر ولكنه سنوٌة ربع بصورة ٌُعد

 
 :المإشر نوع

 (خارجٌة تجارة) مدفوعات مٌزان
 

 :المإشر مصدر
 . االقتصادٌة اإلحصاءات مكتب خالل من

http://www.bea.gov/ 
 

 :التؤثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تؤثٌره

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر
 
 
 (Personal income and outlays) األمريكي الشخصية والنفقات اإليرادات -17

 
 كل من األفراد علٌه ٌحصل الذي الدخل إجمالً وهً الشخصٌة باإلٌرادات ٌختص األول جزئٌن، على ٌحتوي تقرٌر هو

 .والخدمات المعمرة وغٌر المعمرة السلع على المستهلكٌن نفقات بإجمالً ٌختص والثانً المتاحة، المصادر
 :التقرٌر هذا مكونات وتشمل

 .الفعلً الفردي الدخل •
 .الضرائب استثناء مع الفردي الدخل •
 PCE -Personal Consumption) الشخصً االستهالك نفقات مإشر إلى باإلضافة وذلك. الفردي االدخار معدل •

Expenditures  )والخدمات السلع مختلف على باإلنفاق ٌقومون الذٌن األفراد عدد إلى ٌشٌر والذي. 

 
 :الصدور موعد

 .أسابٌع بخمس الشهر نهاٌة بعد ٌصدر لكنة و شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :المإشر نوع
 .وآجور أسعار مإشر
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 :المإشر مصدر

 .االقتصادي التحلٌل مكتب خالل من
http://www.bea.gov/ 

 
 :التؤثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تؤثٌره

 . للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر
 
 
 (Motor Vehicle Sales) األمريكي السيارات مبيعات مؤشر -18

 
 .أجنبٌة أو محلٌة مصنعة كانت سواء النقل، بوسائل ٌتعلق ما وكل والشاحنات السٌارات مبٌعات حجم ٌقٌس مإشر هو
 

 :الصدور موعد
 .شهرٌة بصورة

 
 :المإشر نوع

 (إستهالكً إنفاق) أجور أسعار مإشر
 

 :المإشر مصدر
 .األمرٌكٌة التجارة بوزارة االقتصادي التحلٌل مكتب خالل من
 

 :التؤثٌر درجة
 إذا أما العملة، لصالح إٌجابً خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تؤثٌره
 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت

 
 
 األمريكي المستثمرين توجهات مؤشرات -19

 
 أهمهم من مإشرات عددت طرٌق عن المستثمرٌن التوجهات أداء لقٌاس استفتاءان المستثمرٌن توجهات مإشرات تضم

 ولتوقع االقتصادي األداء فً ثقتهم مدى المإشر وٌقٌس(  Consumer Confidence Index)  المستهلك ثقة مإشر

 :وهم, المستقبل فً االقتصادٌة الحركة
 (.University of Michigan Survey) مٌتشجان جامعة استفتاء •

 (.The Conference Board Survey) المإتمر مجلس استفتاء •

 
 :الصدور موعد

 .شهر كل نهاٌة فى الثالثاء ٌوم
 

 :المإشر نوع
 .ثقة مإشر

 
 :المإشر مصدر

 .المإتمرات مجلس خالل من
 

 :التؤثٌر درجة
 خبر فهذا المتوقع من أكبر صدورة عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا. صدورة فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 العملة لصالح سلبً خبر فهذا المتوقع من أقل صدورة عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا العملة، لصالح إٌجابً
 
 
 ( Housing starts and Permits) األمريكي المنازل بناء في البدء تصاريح -21

 
 .السابق الشهر خالل بنائها فً البدء تم التً السكنٌة الوحدات عدد ٌقٌس مإشر
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 :الصدور موعد
 .الشهر نهاٌة من ٌوم 63 بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المإشر نوع

 .إسكان مإشر
 

 :المإشر مصدر
 .التجارة بوزارة االقتصادي التحلٌل مكتب خالل من
 

 :التؤثٌر درجة
 إذا أما العملة، لصالح إٌجابً خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تؤثٌره
 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت

 
  

 (Business Inventories) األمريكي التجارية المخزونات مؤشر -21

 
 المإشر ٌقٌس. خاص بوجه الصناعً للقطاع وبالنسبة عام؛ بوجهٍ  االستثماري للقطاع بالنسبة المهمة المإشرات من واحد
 إلى المخزونات نسبة بحساب أًٌضا المإشر ٌقوم كما ،(والتجزئة الجملة) المصنعٌن ومبٌعات لمخزونات النقدٌة القٌمة

  المبٌعات
 

 :الصدور موعد
 .أسابٌع 2 بحوالى الشهر نهاٌة بعد ٌصدر ولكنة شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المإشر نوع

 إنتاج مإشر
 

 :المإشر مصدر
 .التجارة بوزارة اإلحصاء مكتب من ٌصدر

 
 :التؤثٌر درجة
 إذا أما العملة، لصالح اٌجابً خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تؤثٌره
 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت

 
 (Capacity Utilization Rate) األمريكي القدرة استغالل معدل -22

 
 حجم بٌن النسبة فهً القدرة استغالل معدل أما اإلنتاجٌة، مواردها استغالل فً الدولة إمكانٌة مدى تعنً" القدرة استغالل"

 .اإلنتاجٌة مواردها لكامل الدولة استغالل حالة فً إلٌه الوصول ٌمكن الذي الكلً اإلنتاج وحجم" الحقٌقً" الفعلً اإلنتاج
 

 :الصدور موعد
 .ٌوم 61 بحوالً الشهر نهاٌة بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة إعداده ٌتم

 
 :المإشر نوع

 إنتاج مإشر
 

 :المإشر مصدر
 /http://federalreserve.gov/releases/g17/current. الفٌدرالً االحتٌاطً المجلس ٌصدره

 
 :التؤثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما العملة، إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا و متوسط، تؤثٌره

 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر
 
 (ISM Manufacturing Index) األمريكي الموارد إدارة لمعهد الصناعي المؤشر -23
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 مإسسة 48 عن ٌزٌد ما مشترٌات مدٌري من عضو 088 على الموارد إدارة معهد ٌجرٌه استطالع عن عبارة هو

 التقارٌر من مجموعة ونتائج بٌانات متابعة طرٌق عن المإسسات تلك أداء ببحث االستطالع وٌقوم مختلفة، صناعٌة
 :أهمها ومن المإسسات، تلك أداء تحسن أو تراجع مدى أساسها على ٌتحدد والتً فرعٌة

 .للمصانع الجدٌدة الطلبٌات •
 .الصناعً الناتج إجمالً •
 .الموردٌن أداء •
 .المخزونات حجم •
 .العمالة •
 

 :الصدور موعد
 .شهر كل من عمل ٌوم أول فى وٌصدر شهرٌة بصورة ٌٌعد
 

 :المإشر نوع
 .إنتاج مإشر

 
 :المإشر مصدر
 (Institute for Supply Management) الموارد إدارة معهد

http://www.ism.ws/ISMReport/index.cfm 
 

 :التؤثٌر درجة
 ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا و صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما العملة، إٌجابً ذلك

 
 (ISM Manufacturing Index) األمريكي الموارد إدارة لمعهد الصناعي غير المؤشر -24

 
 ما مشترٌات مدٌري من عضو 038 على الموارد إدارة معهد ٌجرٌه استطالع عن عبارة وهو اإلنتاج، مإشرات أحد هو

 االتصاالت وشركات الترفٌهٌة والخدمات القانونٌة، االستشارات مكاتب) مثل مختلفة خدمٌة مإسسة 63 عن ٌزٌد

 بٌانات متابعة طرٌق عن الخدمً النشاط ببحث االستطالع وٌقوم(. المصرفٌة والخدمات والبنوك العقاري، واالستثمار
 :أهمها ومن الخدمات، تلك أداء تحسن أو تراجع مدى أساسها على ٌتحدد والتً الفرعٌة التقارٌر من مجموعة ونتائج

 .التجاري النشاط مستوى •
 .العمالة حالة •
 .الجدٌدة الخدمات طلبات •
 .الطلبات من المتؤخرات حجم •
 .األسعار •
 

 :الصدور موعد
 .شهر كل من عمل ٌوم ثالث فى وٌصدر شهرٌة بصورة ٌٌعد
 

 :المإشر نوع
 .إنتاج مإشر

 
 :المإشر مصدر
 (Institute for Supply Management) الموارد إدارة معهد

http://www.ism.ws/ISMReport/index.cfm 
 

 :التؤثٌر درجة
 ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا. صدوره فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا أما العملة، إٌجابً ذلك

 
 
 (Durable Goods Orders) األمريكي المعمرة السلع تقرير -25

 
 فزٌادة لذلك ضخمة، استثمارات وتتطلب سنوات الثالث عن تزٌد لمدة تستمر أن المتوقع من التى السلع هً المعمرة السلع

 المعمرة السلع تقرٌر فإن ولذا األمرٌكً األقتصاد لمستقبل بالنسبة الصناعٌة الشركات تفائل ٌعنً المعمرة السلع طلبات
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 أو تحسن بمدى والتنبإ بلـ الحالً، الصناعً القطاع أداء عن واضحة صورة تعطً والتً االقتصادٌة التقارٌر أهم أحد هو
 .المستقبل فً أدائه تراجع

 
 :الصدور موعد

 .الشهر نهاٌة من ٌوم 42 بعد ٌصدر ولكنة شهرٌة بصورة التقرٌر ٌُعد

 
 :المإشر نوع

 .إنتاج مإشر
 

 :التقرٌر مصدر
 (Census Bureau, Department of Commerce) التجارة بوزارة اإلحصاءات مكتب من ٌصدره

www.census.gov 
 

 :التؤثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما العملة، إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت إذا و متوسط، تؤثٌره

 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر
 
 (Factory Order) األمريكي الصناعي القطاع طلبات تقرير -26

 
 بٌانات التقرٌر ٌغطً حٌث الصناعً، بالقطاع الخاصة االقتصادٌة المإشرات أهم أحد وٌعتبر, اإلنتاج مإشرات أحد هو
ا مجااًل  45 حوالً ٌضمون صناعٌة وحدة 0888 من ٌقرب ما ًٌ  كما دوالر، ملٌون 188 من أكثر إلى قٌمتها وتصل صناع

 .وشحنات والمخزونات الجدٌدة المصنعٌن بطلبات الخاصة اإلحصائٌات المإشر ٌقدم
 السلع عن بٌانات تعطً أٌضاً  ولكنها المعمرة السلع على فقط تركز ال التقرٌر وإحصائٌات بٌانات جمٌع أن بالذكر وجدٌر

 الحالٌة بالنتائج مقارنتهم مع السابقٌن الشهرٌن نتائج بمراجعة التقرٌر ٌقوم كما ،(Non Durable Goods) المعمرة غٌر

 .المقدمة القٌم تغٌرات لحجم المئوٌة النسبة حساب طرٌق عن
 

 :الصدور موعد
 .الشهر إنتهاء من أسابٌع خمس بعد ٌصدر ولكنة شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :المإشر نوع
 .إنتاج مإشر

 
 :التقرٌر مصدر

 .األمرٌكٌة التجارة بوزارة االقتصادي التحلٌل مكتب خالل من
www.census.gov 

 
 :التؤثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المإشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تؤثٌره

 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المإشر


