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 البريطانية األقتصادية المؤشرات

 

 (BOE rate Decision) الفائدة قرار -1

 
 ٌشمل كما االقتصادٌة، األوضاع مع ٌتالئم بما الفائدة معدل تثبٌت أو خفض أو رفع انجلترا بنك خالله من ٌعلن تقرٌر هو

 .انجلترا لبنك المستقبلٌة المالٌة بالسٌاسة ٌتعلق جزء التقرٌر
 

 :الصدور موعد
 .شهر كل من الثانً أو األول األسبوع فى االجتماع ٌُعقد

 
 :المؤشر نوع

  الفائدة ومعدالت المالٌة السٌاسة تقارٌر
 

 :المؤشر مصدر
 (Bank Of England-BOE) أنجلترا بنك

http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/decisions.htm 
 

 :التأثٌر درجة
 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

 
 
 (RPI) (Retail Price Index) البريطاني التجزئة أسعار مؤشر -2

 
 السلع من مجموعة أسعار فً التغٌر متوسط المؤشر وٌقٌس برٌطانٌا، فً التضخم معدالت لقٌاس الرئٌسً المؤشر هو

 ٌتم حٌث ،(RPIX) وهً التضخم قٌاس فً مصداقٌة أكثر أخرى صورة وللمؤشر برٌطانٌا، فً والخدمات اإلستهالكٌة

 .البنوك لسٌاسات تبًعا تتغٌر ألنها وذلك األساسً، المؤشر من العقارٌة الرهون فوائد استثناء
 

 :الصدور موعد
 .الشهر نهاٌة بعد عمل ٌوم 66 خالل ٌصدر شهري، مؤشر هو

 
 :المؤشر نوع

 تضخم مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 (.Office of National Statistics) ببرٌطانٌا الوطنٌة اإلحصائٌات مكتب

 
 :التأثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 (GDP) البريطاني اإلجمالي المحلي الناتج -3

 
 الرئٌسً المؤشر فهو لذلك الواحدة، السنة فى برٌطانٌا حدود داخل انتاجها تم التى النهائٌة والخدمات السلع إجمالى ٌقٌس
 .األقتصادي النمو معدالت لقٌاس

 
 :الصدور موعد
 . السنة ربع نهاٌة من أسابٌع 4-3 خالل سنوٌة ربع بصفة المؤشر ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 إنتاج مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 (.Office of National Statistics) ببرٌطانٌا الوطنٌة اإلحصائٌات مكتب
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 :التأثٌر درجة 

 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

 
 (PPI) (Producer Price Index) البريطاني المنتجين أسعار مؤشر -4

 
 المشتراة أو المباعة والخدمات السلع أسعار فً التغٌر بقٌاس المؤشر وٌقوم التضخم، لقٌاس المؤشرات أهم أحد هو

 :قسمٌن إلى المؤشر نتائج وتنقسم البرٌطانٌٌن،( المصنعٌن) المنتجٌن بواسطة
• (PPI Input )ًاإلنتاجٌة العملٌة فً الداخلة والخدمات األولٌة المواد أسعار وه. 

• (PPI Output )ًللمستهلكٌن والمباعة الُمنتجة الخدمات أو السلع أسعار وه. 

 
 :الصدور موعد

 .الشهر نهاٌة من أٌام 9 بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المؤشر نوع

 تضخم مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 (Office of National Statistics) ببرٌطانٌا الوطنٌة اإلحصائٌات مكتب

 
 :التأثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 (BOE inflation report) للتضخم انجلترا بنك تقرير -5

 
 فً قوته التقرٌر هذا وٌستمد القادمٌن، للعامٌن االقتصادي والنمو التضخم لحالة انجلترا بنك رؤٌة على ٌحتوي تقرٌر هو
 والنمو التضخم حالة مع ٌتالءم بما المستقبل فً تتبع سوف التً النقدٌة السٌاسات نحو المستقبلٌة البنك توقعات ٌعكس أنه

 .الحالٌة االقتصادي
 

 :الصدور موعد
 سنوٌة ربع بصورة المؤشر ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 الفائدة ومعدالت المالٌة السٌاسة تقارٌر
 

 :المؤشر مصدر
 انجلترا بنك
 

 :التأثٌر درجة
 .صدوره فور السوق تحرٌك على قادر قوى خبر

 
 (Retail Sales) التجزئة مبيعات -6

 
 إنفاق حالة إلى تشٌر التً المؤشرات أهم من المؤشر وٌعتبر التجزئة، تجار لدى السلع مبٌعات إجمالً ٌقٌس مؤشر هو

 .الدولة داخل المستهلكٌن
 

 :الصدور موعد
 .الشهر نهاٌة من ٌوًما 02 حوالً بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المؤشر نوع

 .استهالكً إنفاق مؤشر
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 :المؤشر مصدر
 لألحصاء الوطنً المكتب

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

 
 (Unemployment Rate) البريطاني البطالة معدل مؤشر -7

 
 عن ٌبحثون والذٌن( العاطلٌن) العاملٌن غٌر األفراد عدد المؤشر وٌقٌس برٌطانٌا، فً العمالة حالة مؤشرات أهم أحد هو

 .برٌطانٌا فً عمل
 

 :الصدور موعد
 .الشهر نهاٌة من ٌوم 45 خالل ٌصدر شهري مؤشر

 
 :المؤشر مصدر
 (.Office of National Statistics) ببرٌطانٌا الوطنٌة اإلحصائٌات مكتب

 
 :التأثٌر درجة

 ٌؤثر الذي األمر المتاحة، الوظائف عدد وانخفاض البطالة معدالت ارتفاع إلى المؤشر نتائج ارتفاع وٌشٌر التأثٌر، متوسط
 قٌمة فتنخفض لالستثمار أكبر فرص إلتاحة الفائدة معدالت لخفض المركزي البنك ٌدفع مما االقتصادي، النمو على سلًبا

 .صحٌح والعكس. العملة
 
 (Claimant Count Change) البطالة إعانات مؤشر  -8

 
 .للبطالة إعانات على للحصول بطلبات ٌتقدمون الذٌن العاملٌن غٌر األفراد عدد ٌقٌس

 
 :الصدور موعد

 .التالً الشهر منتصف فى تقرٌبا ٌصدر ولكنة شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :المؤشر نوع
 .توظٌف مؤشر

 
 :المؤشر مصدر
 .البرٌطانً الوطنً اإلحصاء مكتب

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

 
 
 (CPI) ( Consumer Price Index) البريطاني المستهلكين أسعار مؤشر -9

 
 بشكل المستهلكون علٌها ٌعتمد والتً األساسٌة والخدمات السلع من مجموعة أسعار متوسط فً التغٌر ٌقٌس مؤشر هو

 فً التغٌر على التعرف بغرض وذلك( آخره إلى...  والتعلٌم واالتصاالت الطبٌة والرعاٌة والطاقة كالغذاء) أساسً
 .التضخم معدالت

 
 :الصدور موعد
 .أسبوعان بحوالً الشهر نهاٌة بعد ٌصدر شهري مؤشر

 
 :المؤشر نوع

 .تضخم مؤشر
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 :المؤشر مصدر
 (.Office of National Statistics) ببرٌطانٌا الوطنٌة اإلحصائٌات مكتب

 
 :التأثٌر درجة
 ذلك فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا 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
 
 
 (British Balance Of Trade) البريطاني التجاري الميزان -11

 
 الصادرات ارتفعت فإذا العالم، دول وباقً برٌطانٌا بٌن تتم التً والواردات الصادرات إجمالً بٌن الفارق المؤشر ٌقٌس
 .التجاري بالعجز ذلك ٌعرف الواردات عن الصادرات انخفضت إذا أما التجاري، بالفائض ذلك ٌعرف الواردات عن
 

 :الصدور موعد
 .الشهر نهاٌة من ٌوم 42 خالل ٌصدر شهري مؤشر

 
 :المؤشر مصدر
 (Office of National Statistics) نٌاببرٌطا الوطنٌة اإلحصائٌات مكتب

 
 :التأثٌر درجة
 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


