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 اليابانية االقتصادية المؤشرات
 
 (Monetary Policy Statement) النقدية السياسة تقرير -1

 
ا مرتٌن أو مرة) دورى اجتماع فى ًٌ  أسعار ٌخص فٌما المستثمرٌن مع بالتواصل الٌابان بنك ٌقوم الٌابان، لبنك( شهر

 التقرٌر هذا أهمٌة وترجع الٌن، أسعار استقرار على الحفاظ بهدف وذلك للبنك المالٌة السٌاسة من عدٌدة وجوانب الفائدة
 .الٌابان بنك وتوجهات المستقبلٌة الفائدة أسعار عن التوقعات بعض ٌعطً أنه الى
 

 :الصدور موعد
 . شهرٌة بصفة مرتٌن او مرة ٌُعقد ولكن لالجتماع محدد مٌعاد ٌوجد ال
 

 :التقرٌر نوع
 .فائدة ومعدالت مالٌة سٌاسة

 
 :التقرٌر مصدر

Bank of Japan  
http://www.boj.or.jp/en/index.htm 

 
 :التأثٌر درجة
 .التقرٌر قراءة على ذلك ٌعتمد ولكن توقعها ٌمكن معٌنة أرقام التوجد

 
 (Tankan Manufacturing Index) الصناعي تانكان مؤشر -2

 
 رائد مؤشر انه الى المؤشر أهمٌة وتعود لالقتصاد، الحالٌة الحالة عن ٌابانً مصنع 0011 على ٌجرى رأى استطالع هو 

 إقتصادي نمو ٌتوقعون كانوا فإذا االقتصاد، لحالة توقعاتهم على بناًءا قرارتهم المصنعون ٌتخذ حٌث االقتصاد لحالة
 .صحٌح والعكس. االقتصاد على إٌجاًبا ٌؤثر مما اإلنتاج مستوى وٌرتفع العمالة على الطلب فسٌزداد

 
 :الصدور موعد

 .سنوٌة ربع بصورة
 

 :المؤشر نوع
 .ثقة مؤشر

 
 :المصدر

(Bank Of Japan BOJ ) 
 

 :الخبر تأثٌر
 .صحٌح والعكس للٌن إٌجابً فهذا% 1 من أكبر كان وإذا صدوره فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 
  

 (Tankan Non-Manufacturing Index) الصناعي غير تانكان مؤشر

 الصناعٌة غٌر الشركات على ٌُجرى أنه فً سوى الصناعً تانكان مؤشر عن ٌختلف ال
 
 (CPI) الياباني المستهلكين أسعار مؤشر -3

 
 .والخدمات السلع من سلسلة أسعار فى التغٌر المؤشر ٌقٌس حٌث التضخم، الرئٌسً المقٌاس هو
 

 :الصدور موعد
 شهرٌة بصورة

 
 :المؤشر نوع

  تضخم مؤشر
 

 :الصدور جهة
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(Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications Japan) 
 

 :الخبر تأثٌر
 خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوى خبر

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما العملة، لصالح اٌجابً
 
 (INDUSTRIAL PRODUCTION) الصناعي االنتاج مؤشر -4

 
 لالستهالك إعدادها تم المصنعة السلع كانت سواء الٌابان، فً الصناعة وقطاع التعدٌن قطاع من لكل   اإلنتاج حجم ٌقٌس

 البطالة بمعدالت التنبؤ على القدرة لدٌه لذلك االقتصادٌة بالدورة وثٌق ارتباط المؤشر هذا وٌرتبط للتصدٌر، أو المحلً
 .لالقتصاد العامة الحالة وٌعكس والدخل

 
 :االصدار موعد
 المعنً الشهر انتهاء من شهر بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :المؤشر نوع
 إنتاج مؤشر

 
 :المؤشر مصدر
 (Ministry of Economy, Trade and Industry -METI) األقتصاد وزارة

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

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 (Tertiary Industry Index) الثالث للقطاع الصناعي المؤشر -5

 
 القطاع أداء تقٌٌم فً المؤشر ٌستخدم وبالتالً األعمال، قطاع ٌشترٌها التً الخدمات كمٌة فً التغٌر ٌقٌس مؤشر هو

 .المحلً االقتصاد أداء لتقٌٌم ومقٌاس االقتصاد، فً الخدمً
 

 :الصدور موعد
 .الشهر إنتهاء من أسابٌع 3 الى 0 من بعد ٌصدر ولكنة شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المؤشر نوع

 .ثقة مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 األقتصاد وزارة

(Ministry of Economy, Trade and Industry -METI) 
http://www.meti.go.jp/english/statistics/ 

 
 :الخبر 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
 
 (BOJ- Monthly Report) اليابان لبنك الشهري التقرير -6

 
 الٌابان بنك توجهات الى باالضافة, لالقتصاد العامة الحالة عن مفصلة تحلٌلٌة إحصائٌات على ٌحتوى شهري تقرٌر هو

 . المستقبلٌة
 

 :الصدور موعد
 .شهرٌة بصورة
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 :التقرٌر نوع
 فائدة ومعدالت مالٌة سٌاسة

 
 :التقرٌر مصدر

Bank Of Japan 
 

 :التقرٌر تـأثٌر
 إٌجابٌة اقتصادٌة ألوضاع ٌشٌر التقرٌر كان فإذا التقرٌر، ٌحتوٌه ما بحسب التأثٌر وٌختلف الٌن، حركة على قوي تأثٌره
 .صحٌح والعكس. للعملة إٌجابً ذلك ٌكون

 
 (Average Cash Earnings) الدخل متوسط -7

 
 المؤشر هذا فإن والخدمات السلع على اإلنفاق فى ٌستخدم الدخل أن وبما األفراد، دخل متوسط فى التغٌر ٌقٌس مؤشر هو
 (.Household Spending) مؤشر أهمٌة نفس له
 

 :الصدور موعد
 .شهر بحوالً الشهر نهاٌة بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :المؤشر نوع
 .أجور مؤشر

 
 :المؤشر مصدر
 والسكان الصحة وزارة

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html 
 

 :الخبر تأثٌر
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 (Household Spending) األسر نفقات -8

 
 محور أهم هو االستهالكً االنفاق وٌعتبر التضخم، عامل مراعاة مع المستهلكٌن نفقات حجم فى التغٌر ٌقٌس مؤشر هو
 .لالقتصاد المكونة األكبر الشرٌحة المستهلكٌن ٌعتبر حٌث دولة، أي فً االقتصادي النشاط محاور من
 

 :الصدور موعد
 المعنٌة للفترة االصدار تارٌخ من شهر حوالى بعد شهرٌة بصورة ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 .استهالكً إنفاق مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 Statistics Bureau - االحصائات مكتب

http://www.stat.go.jp/english/index.htm 
 

 :الخبر تأثٌر
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 (Capital Spending) الرأسمالي اإلنفاق -9

 
 قامت فإذا لالقتصاد العامة الحالة ٌعكس المؤشر هذا. الٌابانٌة الشركات أموال رؤوس حجم فى التغٌر ٌقٌس مؤشر هو

 .صحٌح والعكس. االقتصادي النمو لزٌادة توقعاتهم على ذلك ٌدل اموالها رؤوس بزٌادة الشركات
 

 :الصدور موعد
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 .العام ربع نهاٌة من شهرٌن بعد ٌصدر ولكنه سنوٌة ربع بصورة ٌُعد
 

 :الخبر نوع
 االنتاج حجم لقٌاس مؤشر

 
 :الخبر مصدر
 (Ministry of Finance Japan) المالٌة وزاة

http://www.mof.go.jp/english/ 
 

 :الخبر تأثٌر
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 (Core Machinery Orders) الشركات طلبات مؤشر-11

 
 الحالة ٌعكس أنه فى المؤشر هذا أهمٌة وترجع التصنٌع، وماكٌنات آالت على الشركات طلبات فى التغٌر ٌقٌس مؤشر هو

 .االنتاج زٌادة إلى ذلك ٌؤدي ثم ومن الطلب زٌادة على دلٌل التصنٌع معدات على الشركات طلبات فزٌادة لالنتاج العامة
 

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

 :المؤشر نوع
 االنتاج حجم لقٌاس مؤشر

 
 :المؤشر مصدر

http://www.esri.cao.go.jp/en/stat/menu.html 
 

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

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 (CGPI) للشركات السلع أسعار مؤشر -11

 
 مؤشر المؤشر هذا ٌقود ما وغالًبا الٌابانٌة، الشركات تشترٌها التى( الخام المواد) السلع أسعار فى التغٌر لقٌاس مؤشر هو

 أسعار مؤشر فى بزٌادة مصحوبة للشركات السلع أسعار مؤشر فً الزٌادة تكون وعندما ،CPI المستهلكٌن أسعار

 .الٌابانى المركزي البنك لدى التضخم مخاوف من ذلك ٌزٌد المستهلكٌن
 

 :صدور موعد
 شهرٌة بصورة

 
 :المؤشر نوع

 إنتاج مؤشر
 

 :المصدر
 (Bank of Japan-BOJ) المركزي الٌابان بنك

 http://www.boj.or.jp/en/type/stat/dlong/index.htm 
 

 :الخبر تأثٌر
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 (Trade Balance) التجاري الميزان -12
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 العوامل أهم هً الصناعة جانب إلى التصدٌر وٌعتبر الٌابان، فً والواردات الصادرات بٌن الفارق التجاري المٌزان ٌقٌس
 .الٌن على الطلب ضعف أو قوة مدى توضح خاصة أهمٌة التجاري فللمٌزان لذلك الٌابانً، االقتصاد علٌها ٌقوم التً
 

 :الصدور موعد
 .المعنً الشهر ٌلً الذى الشهر من الرابع األسبوع فً شهرٌة بصورة المؤشر ٌصدر

 
 :المؤشر نوع
 المدفوعات مٌزان مؤشرات أحد
 

 :الصدور جهة
(Ministry of Finance, Customs Office Japan ) 

http://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/happyou_e.htm 
 

 :الخبر تأثٌر
 إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق ٌحرك قوي خبر

 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما العملة،
 


