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 د افغانستان بانک

غونډه کمیټې سیاست ليد پو  

   ۲۰۲۱ - جوالی - ۴

 ریال ېنړیوال اقتصاد چاپد  (۱)

په داسې حال  دا ،هم ناڅرګندتیا په حالت کې دید نړۍ اقتصاد ال د پیسو نړیوال صندوق د راپور له مخې ، 

د واکسین د تطبیق  د کابو کولو لپاره په نړۍ کې د کرونا وبا. کال پوره شو )وبا( س وویرکې ده چې د کرونا 

قتصادي ا ونو هېوادد  .دلون له امله اندیښنې الپرځای ديد ب بڼې س د وخو د یاد ویر .چارې روانې دي

س د ود دې ویر  ،املهد بڼې د بدلون له  سوویر د کروناکې  په هېوادونو . لري پایښت یو له بل سره توپیر

سلنه اټکل (  -۳.۳)ږدیز کال د نړۍ اقتصادي وده ېز ۲۰۲۰ هپ اقدامات هم متفاوت دي .کابو کولو لپاره 

ږدیز کال ېز ۲۰۲۱په  ،په همدې ډول .سلنه اټکل شوې ده  ۶.۰بیا ږدیز کال لپاره ېز ۲۰۲۱وه خو د شوې 

اقتصادي  د پرمختیایي او غوړیدونکي هېوادونو  او همدارنګهسلنه  ۵.۱ده و اقتصادي ونپرمختللو هېواد د کې

 .ده ېسلنه اټکل شو ۶.۷ وده

سره راکم شول خو  چټکتیاپه تولیدات ډیر  صنعتي کې)ربع(  دری میاشتو یږدیز کال په لومړېز ۲۰۲۰د 

 ږدیز کال په دویمېزې ۲۰۲۰د  .ود لنډ مهال لپاره وږدیز کال مالي ناورین په پرتله ېز ۲۰۰۸د دا کمښت 

 اتوتولیدصنعتي  نړیوال  .وپه بڼه و Vد  پایښتدونکو هیوادونو اقتصادي غوړېپرمختللو اود کې  دری میاشتو

نقش پکی ر عواملو یو شمېد تقاضا  وو چې دلپیل کې بیا تولیداتو د یوه څند وروسته ددو یو المل د بیا ښه کې

هغی موده  پهبندیزونه لږول شوي وو  کوم ېاره چپد  د مخنیوي س د خپرېدو څخهود کرونا ویرلکه  درلود

 او د و توکوسانتیا برابرولاکور څخه د کار د د  د بېلګې په توګه والیړو توکو ته د تقاضا لود خاصکی 

خپل عادي حالت اختیار  ۍاوسمهال په نړۍ کې د توکو سوداګر. وو والیړته د تقاضا لوتوکو  روغتیا ساتنې

 .تر یو څه فشار الندې دی سکټورتو کړی خو د خدما

وادونو له ېدا په داسې حال کې ده چې د ه ،وبا د نړۍ اقتصاد ته د پام وړ زیان ورساووکرونا د که څه هم 

د دی  سربېرهدې  له .ز د کابو کولو په موخه مناسب اقدامات هم ترسره شولس د اغېوویر کرونا دلوري 

دا په ېوادونه چې د غوړېخو هغه ه ،وو لږپه پرتله  د مالي ناورین  ږدیز کالېز ۲۰۰۸د  س زیان وویر

 منځپه  چې  ږيکېکل ټډیر زیان وموند او داسې ا هدادونه چې هلته د عاید کچه ټیټه او هغه هېو دي حالت کې

 .مهال کې به نور زیان هم وویني



 

                                                                                           (    ) 
 

2 

 هتوکو نړیوال و،خو کرنیز يې ټکنې کړس په نړیواله کچه اقتصادي کړنود کرونا ویر سربېره له دې چې

 کرنیزو توکو ،س په وړاندې مقاومت وکړوکرونا ویر د بازارتوکو نړیوال  )غذایي( خوراکيد  او ۍسوداګر

ونو په توکو بازر راکيوخد  په عادي حالت کې وه. ۍسوداګر توکو وراکيد ختوګه  ېپه ځانګړ ۍسوداګر

او  بازارونه ږدیز کال کې به د کرنیزو توکوېز ۲۰۲۱ ږي چېېه عرضه لرله او داسې تمه که توګپور

 لوړه شي . سوداګرۍ

 به لوړیږي، بیېتر هغې چې په نړۍ کې د توکو او خدماتو ته تقاضا لوړیږي نو د کارتمامه توکو او خدماتو 

 ۲۰۲۱پرمختللو هېوادونو کې په  به په بیېچې د پیسو د نړیوال صندوق د اټکل له مخې د مصرفي توکو 

په همدې ډول  ډیرښت څرګندوي ، لنهس ۰.۱ پرتلهکال په  تېر چې د شي، ېسلنه لوړ ۱.۶کال کې  ږدیز ېز

 ېسلنه لوړ ۴.۹کې کال ږدیز ېز ۲۰۲۱وادونو کې د ېبه په پرمختیایي او غوړیدونکو ه بیېد مصرفي توکو 

کې د مصرفي توکو کال ر ېد یادونې وړ ده چې په ت .کمښت څرګندوي پرتلهپه  (۲۰۲۰)ر کال ېشي . چې دت

  .ېو ېشو ېسلنه لوړ  ۵.۱ بیې

سره هېوادونو اقتصادي پایښت د پرمختیایي او غوړیدونکي  ونووادېه اسیایي به دکې  کال ږدیزېز ۲۰۲۱په 

س په ورانیستل او کرونا ویررته پېاکسین د ویش،د نړیوالو سرحدونو بو وبا متفاوت وي چې دا لید د کرونا

رته عادي حالت ته ورګرځي چې په پایله کې به ېچې اقتصادي کړنې به بده  تمه  .اقداماتو تکیه لري ېوړاند

رته متحرک ېه به ښه او سیمه ییز اقتصاد به باقتصادي ود .مثبت اغیز ولري هم د عاید او روزګار په کچې

هېوادونو  دونکوېپرمختیایي او غوړاسیا د د  ېکال ک ۲۰۲۱په  ،له مخې د پیسو نړیوال صندوق د اټکل شي .

سلنه وده  ۱۲.۵سلنه وي او هندوستان به  ۸.۴ د چین اقتصادي وده به ،سلنه وي   ۸.۶ وده به ياقتصاد

 ده . سلنه اټکل شوې ۶.۰ه اقتصادي وده لپار ېد ترک .ولري

 

  لیارېاقتصاد چاپ کورني د (۲)

د اقدماتو له امله د پراختیا د مخنیوي لپاره س ودې ویراو د دو ېس د رامنیځته کوپه هېواد کې د کرونا ویر 

ډیر ژر خالف و اتد توقعپه هېواد کې اقتصادي کړنې  په هر حال، .ېواد اقتصاد ډیر زیات زیان وموندد ه

د هېواد په څلورو اقتصادي  .د هېواد اقتصاد د پایښت په لور روان شو او راوګرځېدې رته عادي حالت تهېب

 ،يواکسین تطبیق هم هیلې راژوندۍ کړاو د  ږيېادي حالت ته ورسینځته شو څو عتحرک رام ېک نوسکټور

 .راپیدا شوېاندیښنې نوی  دو سرهېس د نوی بڼې په رامینځته کوخو له بده مرغه د کرونا ویر

ا او چې د دې کمښت اساسي علتونه کرونوه سلنه  (-۱.۹) ږدیز کال کېېز ۲۰۲۰وده په  يد هېواد اقتصاد

هېواد په  د .وو دلرامینځته کېپه ځانګړي توګه د قرنطین  ،اقدمات په پارد مخنیوي  د پراختیاوبا  د کرونا

سلنه  (-۴.۸) کې وده کال ږدیزېز ۲۰۲۰زیات زیان وموند چې په  سکټور ونو کې د خدماتسکټوراقتصادي 

 زکرنېد دا په داسې حال کې ده چې  .سلنه وه(  -۴.۲ ) کې هم  وده سکټورپه صنعت  دتر څنګ یې  .وه

 .درلودهسلنه وده  ۱۷.۵کې  ۲۰۱۹یا په ب سکټورسلنه وه خو یاد  ۵.۳وده  یاقتصاد سکټور

 ۲۰۲۱د هېواد اقتصادي وده د  .ځته شویینرام ښوالیوبار ته په تمایل کې په هېواد کې مصرف او کار

ونو سکټورصنعت د د کرنیز او کال کې به  ږدیز ېز ۲۰۲۱د چې دیز لپاره درې سلنه اټکل شوې ده ږېز
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 ۳.۰ه ب سکټورصنعت د سلنه وده وکړي تر څنګه یې  ۶.۳به  سکټورچې د هېواد کرنیز  ویونډه د پام وړ 

 .ولريسلنه وده  ۱.۵به  سکټورسلنه وده وکړي او د خدماتو 

 .لري  ونډه سلنه  ۲۷ کې تولید صناخال يکورن پهاسي برخه جوړوي چې د هېواد اقتصاد اس سکټورکرنیز د 

په  تیازېس کم اغوویر د کرونا او هوا همناسب ونهالمل ېمثبته ود سکټورکرنیز کې د ږدیز کال ېز ۲۰۲۰ په

 هود يکې د اقتصاد سکټورږدیز کال کې په کرنیز ېز ۲۰۲۱ . پهپه ګوته شوي دي غالجاتو،میوو او فارمونو

. کېږي بلل او واورې نشتون رانه بایې د پور الملونهچې اساسي  هونا څخه مخکې وخت په پرتله کمه وله کر

په  ېتر څنګ ی .ه منځنۍ کچه وده به ولريوده به یې کمه وي او پ ،هغه کرنه چې د باران په اوبو تکیه لري

د سړو خونو همدې ډول ، په شي هز کمېاغ يدو سره به د وچکالېړهېواد کې د اوبو د نوی بندونو په جو

د اوبه په برخه کې پانګونه کوالی دا چې نور  .ګټور ثابت شي ته بهتولیداتو کرنیزو دا به هم د تازه ېجوړ

 او نوروترکاري او میوې او د  مرسته وکړي په دوامداره توګهوده کې  وتولیدات سکټور زد کرنېشي چې 

 .ورکړي هم پراختیابرخې پروسس ته به نوره  خوراکي توکو

ږدیز کال ېز ۲۰۲۰چې په  ده سلنه  ۱۲.۵ هونډ سکټورد صنعت کې ناخالص تولید  کورنيد افغانستان په 

 د مخنیوي ېدوس د خپرود کرونا ویر ول چې چې اساسي علت یې هغه اقدامات وکمښت کړی ووړ کې د پام 

له کرونا څخه وړاندې هم د صنعت . حتا رنطین او د نړیوال بندرونو بندښتلکه ق ترسره شوي وللپاره 

څخه د  په همدې ډول د افغان حکومتاو سیاسي بې ثباتي  ،یې ناامني الملوده ټکنې وه چې اساسي  سکټور

  .شوې ده لږه اټکلز کال کې هم وده ږدیېز ۲۰۲۱په  دې امله چې له  وبهرنیو هېوادونو د مالټر شک و

ږدیز ېز ۲۰۲۰د  سلنه ده،  ۵۶.۱ ونډه سکټورورني ناخالص تولید کې د خدماتو د هېواد په ک ،په همدې ډول

په اقتصادی  وده سکټورد دې  ،رته پیل شویېکړنې ب سکټورکې د دې  (دریو میاشتوربع )مه ېکال په در

 .دی د قرنطین له امله ډیر زیات زیامن شوی سکټور. ښاري خدماتو  هد وور پایښت د باور نه شتون له امله 

چې  ریسټورانټونو بندښتاو  هوټولونود له لکه س او د سوداګرۍ اخالل له اموهغه اقدمات چې د کرونا ویر

ړیوالو مرستو تر څنګ یې په ن ه چارې پیل شوی .ترېکې ب (دری میاشتوربع )مه ېپه درږدیز کال ېز ۲۰۲۰د 

په  .ز درلودېروزګار په کچه منفي اغې عاید او ز لرله چې په پایله کېمنفي اغ سکټورکې کمښت هم په دې 

 .ويمثبته به وده  سکټورد دې ږدیز کال کې ېز ۲۰۲۱د تمه ده چې  هر حال،

تمه ده چې د توکو صادرات به لوړ . تیا رامنیځته شيمل پایښت به د قوي سوداګرۍ په يد افغانستان اقتصاد

ونو یمیل ۹۰۰سلنه وي چې  ۹.۰ ودهدر صادراتو کې به  کال ږدیزېز ۲۰۲۱چې په ږي ېاو داسې اټکل کشي 

ونه یمیل ۷۷۶.۷کې دا مقدار  (۲۰۲۰)ر کال ېه تپدا په داسې حال کې ده چې  .ږيېورسبه امریکایي ډالرو ته 

په چې  ږيېونو ډالرو ته ورسیمیل۱۶۰۰کې کال ږدیز ېز ۲۰۲۱په  به دراتصا توکو او خدماتو د .ووډالره 

تو هوایي دهلیزونو هم صادرا ،په همدې ډول . وونه ډالره ویمیل ۱۴۷۶.۳مقدار کې دا کال ږدیز ېز ۲۰۲۰

 ۸۵۵  د کيتو هون ټنیمیل ۵۳۰۰ږدیز کال کې ېز ۲۰۱۹ په .په برخه کې ډیره مرسته کړې دهد ودې 

زېږدیز  ۲۰۲۰ په په داسې حال کې چې ،ويصادر ش و ته رسېږيون ډالریمیل ۱۳۰ چې  له الرې پروازونو 

 د هوایي دهلیزونو له الرې صادر ارزښتون ډالرو په یمیل ۸۳د   ي توک هونه ټنیمیل ۳۸۰۰ کال کې بیا 

داسې   حالت ته رسېدلې ده اورته عادی ېه الرې سوداګرۍ بد ځمکې او ټرانیزیت ل له نړۍ سره  شوي دي . 

به د کرونا څخه د وده  وصادراتهوایي دهیلیزونو له الرې د به  کال کېږدیز زې ۲۰۲۱اټکل کېږي چې په 

 وي . لږهمخکې دوره په پرتله 
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 راتیانفالسیوني تغی (۳)

 ۲۰۲۱د رات مثبت ول چې یس او ژورو سیاسي ګواښونو په موجودیت کې د انفالسیوني تغیود کرونا ویر 

په می ږدیز کال زې ۲۰۲۱. د سلنه ثبت شوی دی ۱.۴ټولیز انفالسیون  ،په میاشت کې میږدیز کال د  ېز

سلنه ثبت شوی  ۴.۶خوراکي توکو انفالسیون بیا سلنه او د غیر (-۱.۶) میاشت کې خوارکي توکو انفالسیون

د رغنیزو توکو ته  ،سلنه ثبت شوی ۴.۸ګنځي انفالسیون ږدیز کال د می میاشتې هستوزې ۲۰۲۱د  دی .

په په عین وخت کې  .دیشوی  راکمته  سلنه  (-۳.۷)انفالسیون  غله جاتوتقاضا لوړه شوې خو د ډودۍ او 

سلنې ته لوړ  ۴.۶( ي خدماتو،مشروباتو او ټرانسپورټیي توکو)بې له غذا کلني ډول هستوي انفالسیون کچه

اخري تحوالت د پام وړ دي چې په عرضه  ،په هر صورت سلنه وو. ۴.۱ ره میاشت کې بیا چې په تې شوی

په داسې حال کې چې اوسني اصالحات او د مالیې زیاتوالی ممکن د  د تقویت عامل دي . بییوبرخه کې د 

له امله د شتون ظرفیت  حده ډیرچې دا به په اقتصاد کې د  شتهوالي المل شي او دا احتمال یرانفالسیون د ډ

ي مخکې اعالن شوکې د ز کال ږدیېز ۲۰۲۱یلی شو چې انفالسیون به د وي .د پایلې په توګه و لنډ مهال

 .ودو په منځ کې پاتې شيسلنې هدف حد ۲∓۵د به او په مینځنۍ مودې کې  کې به وی په حدودو سلنې ۵∓۲

 

 حالت مالي  (۴)

 په جریان کې ښه فعالیت وکړ ږدیز کال ېز ۲۰۲۰ دوبا سره سره در کرونا  سکټور د بانکوالۍ په ټوله کې

پانګونې  .هیڅ یو بانک د نغدوالي له ستونزې سره مخ نه شو .کړل ېمناسبت خدمات وړاندیې چې خلکو ته 

د تنظیم شوي حد په چوکاټ پاتې شوې .د بانکي سیستم اصلي مالي شاخصونه لکه ټولیزې شتمني )نغده او 

او مالي پانګه ډیره شوې خو کې پانګونه،امانات  (نوپور په سندونو)بانډ ، د( طلبات په د افغانستان بانک 

په راتلونکو دو له امله وبا د خپرېکرونا د  .کمښت رامنیځته شوی و کېطلباتبانکونو ترمنځ او د  وپورون

او د پور د نه ورکړې لپاره د زېرمو  رښتنه ترالسه کیدونکي پورنو ډې د بېرته سکټورمیاشتو کې د بانکي 

 . کم شيراچې له امله به یې د ګټې،پانګې او مالي نسبتونه تجربه کړي ډېروالی 

 

( د خطر شرایط ۵)   

افغانستان  د د یادونې وړ ده چېږي چې خطر به ډېر شي. د افغانستان بانک په دي پوهېول، ډ په متوازنه 

چې د امریکا د متحده ایاالتو ولسمشر ښاغلي بایډن نېټه و وتلد او ناټو ځواکونو  د امریکا متحده ایاالتو څخه 

 ي پریکړې د افغانستان به اړه اندیښنېچې د اعالن شوې ده یوولسمهږدیز کال د سپټمبر د روان زې له لوري

د افغانستان د اقتصاد مهم ز لري او ي د هېواد په اقتصاد ډیر منفي اغېمنانازیاتېدونکې  .دي رامینځته کړي

په  کوالی شي چې حالت اد دی. رامینځته کړییې ناڅرګند حالت  خلکو په وړاندې یوعامو او لوبغاړو 

ته امریکایي ډالرو د په ځانګړی توګه  ،ز ولرياسعارو په تقاضا باندې هم مثبت اغېد بهرنیو  افغانستان کې

 ېلپاره احتمالي لوړ وډالرامریکایي د  ېچ يی امله د افغانستان بانک توقع لرله د .به تقاضا زیاته شي
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ه الره او د انفالسیون نرخ ډیروالي ت ې کوالی شي چې د ملی پیسو د ارزښت د کموالي المل وګرځيغوښتن

 نرخ په افغانستان کی په انفالسیون خورا لوړ تاثیر لري.    ېادلمبځکه چی د  ،هواره کړي

مېټې پریکړه ک سیاست ولی( د پ۶)  

  :الندې پریکړې ترسره کړي کمیټېسیاست  وليد پ کېاقتصادي شرایطو په رڼا  نيکور د نړیوال او 

 راتو ید پولي متغی څخه د کټې اخیستلو او رژیممدیریت شوي  اسعارو د مبادلید افغانستان بانک به  د

 . ته به دوام ورکړي)د نغدوالي د حجم د کنټرول اډانه(  سیستمهدف کولو 

 افغانیو امانات ډیر کړي د ترڅو ل شيسوداګریز بانکونه وهځواو پیسې تقویه  ملیچې دې لپاره  د، 

سلنې ته  ۶.۰سلنې څخه  ۳.۰له  سود نرخ د چې شپني اماناتو وکړهپریکړه  میټې ک سیاستپولی د 

 . شيلوړ 

  په ې دویم برخې ماد ۶۴ستان  بانک قانون د افغان د لپاره پیاوړتیابانکي سیسټم د او  بییو د ټیکاؤد

اجباري )قانونی( زېرمو پریکړه وکړه چې د امریکایي ډالرو  کمیټې سیاست ليود پ پام کې نیولو سره

سلنه سود تادیه کولو خپله پالیسي  ۱.۰مو باندی ېرز اجباري په افغانیوسلنه سود او د  ۰.۲۵باندې 

 وساتي.

 پریکړه  کمیټې لي سیاستود پ ،شي زیاتنغدوالی  اسعارواو د  د افغانیو کېلپاره چې بانکونو دې  د

 .سلنه راکم شي ۲.۰باندې اماناتو  اسعارياو افغانۍ په  سلنه رمواجباري زې دوکړه چې 

 ګټې اخیستنې د الودیعه  د پولي سیاست کمیټه ې او مالټر لپارهد ود اسالمي بانکوالۍ ډیپارټمنټ د

 کوي . مالتړدوام څخه 

 نو د افغانستان بانک د داخلي بانکو زیات شي، د پور ورکونې لپارهي نۍ نغدوالد افغا چېلپاره  ېد د

 د افغانستان بانکاما . ې دهرامینځته کړ پالیسۍ لېدمباد او افغانیو  امریکایي ډالروسره د لنډ مهال 

 لیسۍپامبادلې څخه ګټه اخیستنه محدوده کړي ځکه چې د افغانستان بانک د دې نوې دا ډول  به

 څاري. نوخطرواو  ونه کار

 او د افغانیو د نغدوالی کچه ومومي زیاتوالی  مېزیر لېنړیوا د افغانستان بانک د دی لپاره چی د

پروسه  رڼهودلو لپاره یو پېررو زرو بانکونو څخه د س سوداګریزود افغانستان بانک د  ،لوړه شي

 .ې دهتصویب کړ

  کړي دي ترڅو د یو شمېر  تصویب مقررېلپاره د افغانستان بانک د مالي شمولیت د زیاتوالي

 .سګټورنو لپاره د اعتباراتو برابرولو مالتړ وکړي

د چې د کورني بییو ټیکاؤ دی لپاره  کولو سهال تر خېوم خپلې اصليد  چېد افغانستان بانک هڅه کوي 

معلومات په پربنسټ او د هېواد د  د کمیټه سیاست ليوپد سیاست له شته وسایلو څخه ګټه واخلي.  ليوپ

 .يدوام ورکوبه سره رڼې او مناسبو پریکړو ته و اقتصادي حالت په پام کې نیول

 

 


