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يز   د راپور لن
ونه په خالصه  ۱۴۰۰د پیسو سیاستونو د عمومي امریت میاشتني راپور  دیز کال د غويي میاشتې  د لوی اقتصاد اوسنيو پرمخت ملریز لی

ی د هيواد اقتصاد مهم او اسايس شاخصونه تر بحث الندې  نیول .مطالعې الندې یې نیيس ډول ،ارزوي او تر  به دي راپور کې لوم
ي  چې پويل ،مايل،بهرن او حقیقي سکتورونه په کې شامل  دي    .کي

په  ېمیاشت غوييو د ، ايد ېملیونه افغان ثبت شو  352295.99په پیل کې ) ۲۰۲۱( 1400کره مبلغ د مايل کال ) RM(د پويل زیرمو 
اکل شوې موخه نه پوره کوي او وده یې د ملیون  ۳۲۸,۳۱۸.۵۷ کره مبلغيې پای کې  دی چې  خه تر اوسه افغان د مايل کال له پیل 

ندوي کموالی سلنه  ۶.۸۰بیا د غويي میاشتې په پای کې بیا دا مقدار  ۱۳۹۹دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال  .ر
و د . سنله وده یې لرله  ۱.۹چې  ۳۲۷۷۴۴.۷۹ ت لرونکو پا مايل کال د غويي میاشتې په  ۱۴۰۰اعالن شوی مقدار ،تقاضا او د ارز

ي  66.50، و 82.52، 95.85پای کې  په ترتیب  مايل کال د غويي مياشتې  ۱۳۹۹دا په داسې حال کې ده چې د .میلون افغانیو ته رسي
  .افغان ثبت شوې وې  67.17، 89.43، 93.60په پای کې په ترتیب 

سوب  دیز  ملریز1400دپیسو پ جې دا رقم دتیر کال په ورته میاشت کي  .شوی دیسلنې پوری زیات 2.68تر  غویی میاشت کې کال دلی
اک او ترانسپورتغیرد به  او همدا راز .سلنه کې سنش شوی وو  5.47 سوب دروانې مودې په ل خوراکي او غیرې الکويل  خه دپیسو پ
  .سلنه کې محاسبه شوي وو  0.67تیر کال و غویی په میاشت کې دا رقم .سلنه کې  زیاته شوی دی 4.56کې 

تي تورم عبارت دی له هستېبل معیار د  سوب د دې معیار چې . خه او ترانسپورت  ي،غوړ  ۍد ډوډبې  توکو شاخص  ل په  پیسو پ
. سلنه سنجش شوی وو4.82تېرکال ورته میاشت کېرقم په  اچې د په میاشت کې رسیدلی دی حال داغویی  ته د سلنې1.45اساس 

تي توکو شاخص بې د کور او ترانسپورت نه په روانه موده کې له    .سلنه کې بدلون مونديل دی 0.50نه تر  9.58دل
اکبل معیار د هستې انفالسیون به غیر له   .ه رسیديل دیسلنې ت 4.60سلنه تر -0.24کچه له  خوراکي توکي او غیر الکولی 

ه وه د کور نا خالصو تولیداتو  2020د افغانستان دکورنې نا خالصو تولیداتو  وده د  ی یې چې د تیر کال په پرتله  کال  په پای کې 
ودل شوي وو 3.9په پای چې  2019چې تیر کال یعنی .سلنه کې سنجش شوی  -1.9وده په یاد شوې کال کې    2020په . سلنه کې وده 

ولیز وده کې  کموايل من ته راغيل کال  ت کې د کرنی ، صنعت او خدماتو سکتورونو برخې کې  دی چې په  کې ددی ودې په کم
ه په کورنې  نا خالصو تولیداتو  کې په ترتیب رسه  . دی .سلنه کي دی  56.07سلنه او  12.47سلنه  27.01دهر یو سکتو ون  

لوری ۱۳۹۹د  ی  دیز کال په لوم میلونه ډالره ثبت شوی وو، حال دا چی دا رقم د  ۹۵۹.۳۵زه کې د جاري حساب کرس تقریبا ملریز لی
لوریزه کې  ۱۴۰۰ ی  د دې کرس د زیاتوالی اصلی علت،  د صادراتی . ميلونونه ډالرو ته را رسیدلی دي ۱۰۴۷.۴۳ملریز کال په لوم

ت او همدا رن ت، په خدماتی عوایدو کې کم تونو کې د زیاتوالی  پایله  دهتوکو په عوایدو کې کم   .ه د وارداتی توکو په لک
خه تر غویی میاشتې پای پورې 1400د ) کور عواید او بهرن مرستې(ول حقیقی عواید  دیز مالی کال له پیل  میلیارده  102.20لی

خه کور عواید   ي38.51میلیارده افغان او بهرنیو مرستی  63.70افغان ته رسیدلې ده، چي ده دي جملې    .میلیارده افغان ته رسی
دیز مالی کال له پیل 1399کور عواید او بهرن مرستې د ولهمدارنگه  میلیارده افغان ته  116.61خه تر غویی میاشتې پای پورې لی

خه کور عواید   ي، چی 47.3میلیارده افغان او بهرنیو مرستی  69.61رسیدلې ده، چي ده دي جملې  ٪، 0.19میلیارده افغان ته رسی
ت بهرنیو مرستو ٪0.1۸او  0.19٪ ال دواړوکورنیو او بکې، کم ول   .هرنیو مرستو کې په وار رسه راغل دهولو کورنی عوایدو  اوپه 

ه کوي، چې له  ډیروالیغویی په میاشت کې 1400کور عواید د  خه د 12.12په ن غویی په میاشت کې 1400میلیارده افغانيو 
ت 0.37میلیارده افغان او یا د٪ 3.25غویی میاشت کې،دا بدلون د  1399د  افغانمیلیارده 8.88تر ه رن.ندوير  ډیر د  همداری

وله بهرن مرست له  ډیروالی  دغویی په  میاشت کې په بهرنیو مرستو کې  میاشت کې  غوییمیلیارده افغان د  12.92راغلی ده، چی 
ه  ت   0.37میلیــــارده افغان او یا د٪  ۴.۱۳چې د  ،غویی میاشت کې که وی 1399میلیارده د  ۸.۷۹دی ، همدارن .يکو وته په  ډیر
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 پويل سکتور. 1
ت کې د پيسو د ودپويل د . ۱.۱ رد  هزيرمو او په 

تنې اصيل او  آمريتد پويل سیاست  رامونو، د دولت مايل  وروالرود پیسو غو ت( پرو ، اقتصادي ودې لر لید او په ) عوایدو او ل
ولیزې کچې له الرې د هېواد اقتصادي حالت ته په کتو د هېواد پیسو سیاستونه طرح کوي    .هیواد کې د قیمتونو د 

یوال صندوق رسه د پويل زیرمو معیارونو د اجرا په  رام کې  (EFC)پیسو ن ) ۲۰۲۱( 1400 کره مبلغ د مايل کال) RM(د پويل زیرمو .پرو
دی چې ملیون  ۳۲۸,۳۱۸.۵۷ کره مبلغيې په پای کې  ېمیاشت غويي،او د يد ېملیونه افغان ثبت شو  352295.99 په پیل کې افغان

خه تر اوسه بیاکوي او وده یې د  اکل شوې موخه نه پوره ندوي کموالی سلنه  ۶.۸۰د مايل کال له پیل  دا په داسې حال کې ده  .ر
 .سنله وده یې لرله  ۱.۹چې  ۳۲۷۷۴۴.۷۹د غويي میاشتې په پای کې بیا دا مقدار  ۱۳۹۹چې د تیر کال 

ت رد ي) CiC(پيسې  ېک رسبیره پردې ، د افغانستان بانک وتوانېدو په بریالیتوب رسه په  کال په پیل کې په  مايلد روان . اداره ک
ولې پیسې ت کې   ملیونه افغان وې چې۲۹۶,۳۱۹.۷۵بیا کې  په پای میاشت غوييملیونه افغان وې او د  293341.38 رد

یي منفي سلنه۱.۰۲ دیزکال د غويي میاشتې په پای کې دا مقدار  ۱۳۹۹په همدې ډول د  .وده  میلون  ۲۸۲۱۳۷.۲۲ملریز لی
ودله  ۸.۸افغان وې چې  ن یې د . سلنه وده یې  الو او ډیر معیاد یې هم لوړ و تر  یز اسناد ډیر خر چې اسايس المل یې پان

الو هم وو ر  چې. الودیعه خر ېدله امله یې پويل زیرمې او په   ۱۴۰۰د مايل کال راف الندې .ت کې پیسو موخه نه ده پوره ک
ندوي CICاو  RMپه جریان کې ) ۲۰۲۱(   .ر

  
ت کې د پيسو د ودېمايل کال کې د۱۴۰۰په : گراف 1 رد           راف پويل زيرمو او په 

 
  د پولی سیاست لوی آمریت: رسچینه

 
یوالې .۱.۲  شتمنیو زیرمې   ن

ېوالې شتمن ولول، کوم چې د ملی اقتصاد د لوی اقتصاد (NIR)خالصې ن ه پیژندل  يرا ي ، د هیواد په مايل کېشاخص په تو
ولو لویه السته راوړنه ده م کې یوه له تر خه  د پويل سیاستونو غوره پيل کولو او د د لوی اقتصاد  NIRد . سیس ولول پرته له شک  را

 .و بیالنس د تعادل د ثبات ساتلو باندې مخامخ اغیز لري شاخصونو لکه د تبادلې نرخ ، انفالسیون او تادیات
ر د يمل8،186.21 کره اندازه NIRپه پیل کې ، د افغانستان ) ۲۰۲۱(مايل کال ۱۴۰۰د  اکل شوې وه م د بازار په نرخ  NIRونه ډالر 

يملیون ډالرو ته رس ۷,۸۴۸.۶۶ کېپه پای  غوييحقيقي اندازه د  چې اسايس عامل یې .یي موالیو کډالر  مليون ۳۳۷.۵۶، چې دې
ت ن متوقع مرستو کم الو هم دی او تر  نا ډالرو خر کې وړاندې  رافوده په الندې  NIRد . د امریکايي ډالرو لیالم چې بري

  .يکې



يوالې شتمن: راف 2                 ۱۴۰۰مالی کال  -خالصې ن

                         
  پويل سیاست آمريتد /  بازار عملیات د :رسچینه

  
یوال ناخالص زیرمو کې شاوخوا  چې دا د بهرنیو اسعارو د زېرمو اندازه کونکي شاخصونو په  ملیارده ډالر لري ، 9.4دافغانستان بانک په ن

ندونه کوي  ر   .کاروي شاخصونهدرې  لپاره کولو اندازهد افغانستان بانک عموما د زیرمو د . پام کې نيولو رسه د لوړې کچې 
 

  1کفایت ذخایر ارزی شاخص های: جدول 1
  توضيح  افغانستان  شاخص

)سلنه(ناخالص کور توليد  
  

سلنه 49.32 یوال ناخالص زیر  د افغانستان  مې د ناخالص کور تولید د سلنې په شاخص ن
ندوي ر   .باندې لوړه  کچه 

  د وارداتو پو   
  

ه  میاشتې16.8 ترل په بل عبارت ، د . میاشتو لپاره وي 3د وارداتو پو معمول اندازه ل
دې  خه ن یوال زیرمې د نورم    . له لوړې دي 5افغانستان ن

  

ه پيسې  یوال ناخالص زیر د افغانستان 1.35 )سلنه(د پراخه مفهوم په تو ه پيسو باندېن  مو نسبت د پراخه مفهوم په تو
  

  سیاست آمريتپويل د  :رسچینه
  

 پیسو سیاست وسایل. ۱.۳
رول لپاره ، د ډالرو عرضه کول په اقتصاد کې د افغان د تبادلې د نرخ ډیر بدلون راکموي ، د افغانستان بانک په اون  د نغدوايل  د کن

ل د پان له د ډالرو ليالم  او یو  و د لیالم له ه اکې درې  الرې خپله موخه له نژدې اداره کوي  چې دا دوه وسیيل دي او د ازاد یزو پا
ي  ي. بازار عملیاتو له الرې عميل کي  .د تفصیل لپاره هر وسیله په الندې توضیحي کي

                                                            
  .ید دې امله چې افغانستان ډیر بهر پورونه نلري ، د بهرنیو اسعارو زیرمولپاره د پور شاخص اندازه کول ندي کارول شو 1



 د بهرنیو اسعارو لیالم. ۱.۳.۱
ول تر پاغويي میاشتې مايل کال له پیل راهیسې  د )۲۰۲۱(۱۴۰۰د  ی پورې ، د افغانستان بانک د آزاد بازار د عملیاتو له الرې 
خه یې ۸۱۴.۴۴ال ي او له بازار  ي دي۶۲.۹۱ملیونه امریکایي ډالر لیالم ک ولې ک د آزاد بازار په عملياتو کې د .  ملیارده افغان را

ه د متحده ایاالتو ډالر(اسعارو  ي تو ان تنې) په  ول غو ېپور  سلنه ۳۰.۱۴د  مايل کال کېد افغانستان بانک له  ۱۴۰۰په  .ه ک
ولې ۸.۸۷مليونه ډالر د افغانستان برېشنا رشکت باندې پلوريل دي او په مقابل کې يې  ۱۱۵ تجار بانکونو له الرې مليارده افغان را 

ې دیز کال د غویي میاشتې په پای کې په د افغانس ۱۳۹۹دا په داسې حال کې ده چې . ک نا رشکت ملریز لی میلونه ډالره  ۹۸تان بري
ې وې  ۷.۵۲پلوريل و او  ولې ک ولې تقاضا . ملیارده افغان را ه امریکايي ( سلنه کيدلې  ۳۰.۱۴چې د په بازرا کې   ې تو ان په 

یي ۱۳د تیرو  جدول الندې ).ډالر تنې او عرضه    .کلونو په جریان کې د بهر اسعارو غو
  
تنه او عرضهله د لیالم : راف 3               کلو کی ۱۳په تیرو الرې د اسعارو غو

                         
 پويل سیاست آمريت د/ د بازار عملیات : رسچینه

  
الو.  ۱.۳.۲ و خر ت لرونکو پا  ارز

رول،د بانکوال سکتور کې د اضافه  ني ، د تضمینونو لپاره نوینغدوايل مخد افغانستان بانک په بازار کې د نغدوايل د کن بازارونه  من
ته کول،  ته کول  ، د پويل سیاست وسایلو د تبادلې په نرخ کې د ثبات ساتلو رامین ت رامین ریز بانکونه ډیر وخپلې ، او سودا ول  ه

و له  ه ایزو پا ي  نو د افغانستان بانک په همدې موخه د پان خه کار اخيل ولې چارې په افغانیو تررسه ک   .لیالم 
ه ايز  غويي د میاشتې د   کېمايل کال ) ۲۰۲۱(۱۴۰۰د  و  وتر پایه پورې ، د پان ه نه پا افغانیو ته  مليارده۴۵.۵۳ ترالسه شوې ون

ال سود د دې میاشتې په پای کې ول و    .ملیونه افغانیو ته رسیدلی۹۰.۳۹ رسیديل او په عین حال کې د یاد شوي پا
الد میا غوييد  ول ت ملیارده افغانیو  12.5 شتې په جریان کې  ه ايز په ارز ه ايز . ې لیالم لپاره اعالن شوېپا ېپان و ود پان تقاضا   پا

ې وپلورل شوې  8.22ثبت شوه او د  افغانیوملیارده  10.67 ت دا پا په داسې حال کې چې په وري میاشت کې . ملیارده افغان په ارز
ال ت ملیارده افغانیو  15.8 ول ه ايز په ارز ال تقاضا پا ېپان ول ته  افغانیوملیارده  6.06او پلور يې  7.11ې لیالم لپاره اعالن شوې وې، 

ه رسېدو او همداراز نه میاشتې تر  غوييد ) ۲۰۲۱(۱۴۰۰الندې شکل د مايل کال  . لهافغانیو ته رسید  مليارده42.63 ترالسه شوې ون
ه ايز کل ۱۰پورې د  یهپا ه  وونو په جریان کې د پان و نه ترالسه شوې ون   .پا



ه د : راف ۴ و نا ترالسه شوې ون ه ايزو پا          )ومیلیارد افغانیپه (کلونو په جریان کې  ۱۰پان

  
                          

  پويل سیاست آمريت د/ د بازار عملیات : رسچینه
  
ې   ۷ ه ايزې پا ن پان   ور

و لیالم د ۷میاشت کې د  پهغويي ه ايزو پا نيو پان ني۳.۶۶  ور ي اوملیارده افغانیو ته رس1.3۰ سود رسه  سلنهمن نه ترالسه شوې  ې
مايل کال د غويي میاشتې په پای کې   ۱۳۹۹دا په داسې حال کې ده چې دا مقدار د .ثبت شوهملیارده افغان 1.3۰ه ون

ني ډول میلیارده افغان ۲۳.۵۵او  ۲۲.۶۰،۳۲.۶۰ ه یې  ۰.۵۶ وې چې د سود نرخ یې په من  ۲.۳۵سلنه و  چې نه ترالسه شوې ون
 .ملیارده افغان وې 

 
نی نرخ ۷مايل کال کې د  ۱۴۰۰په : راف 5 انو من ک و پلور او د  ه ايزو پا نيو پان      )وافغانی په میلیون( ور

  
  پويل سیاست آمريت د/ د بازار عملیات : رسچینه

 
ې  ۲۸ ه ايزې پا ن پان   ور

ې لیالم په اوسط ډول د  ۲۸د ارزول شوې مودې په پای کې د  ه ايزې پا ن پان ت ن ملیارده افغا۰.۵ وسلنه سود ا4.51ور په ارز
ال  ېوړاندې شو  ول ثبت شو 1.7۰ه ون ېترالسه شو  نهدي او بیا غويي میاشتې په پای کې  ۱۳۹۹چې د تیر مايل کال .هملیارده افغان



ني ډول یې د سود  ۱۸.۳۵او  ۲۱.۶۰،۳۲.۴۵ ال مقدار یې  ۰.۸۹میلیارده افغان وې چې په من ول  ۴.۰۵سلنه و  او نه ترالسه شوې 
  .میلیارده افغان ثبت شوې وې 

نی نرخ ۲۸مايل کال کې د  ۱۴۰۰په : راف 6 انو من ک و پلور او د  ه ايزو پا نيو پان          ور

 
  پويل سیاست آمريت/ عملیات د بازار : رسچینه

  
ې   ۹۱ ه ايزې پا ن پان   ور

و لیالم د  91د  و لپاره د پا ني ډول  د0.25 میاشتې په پای کې غوييور  ېترالسه شو نه سلنه سود او او ۵.۰۲ ملیارده افغان وچې من
ه يې يمليارده افغانيو ته ر ۱.۰۵  ون غويي میاشتې په پای کې  ۱۳۹۹ايل کال دا په داسې حال کې ده چې دا مقادیر په تیر م.سې

ني ډول د سود نرخ ۱۱.۵۲او  ۱۴.۳۰،۱۸.۷۰   .میلیارده افغان وې  ۳.۱۷سلنه او نه ترالسه شوې مقدار  ۱میلیارده افغان په من
  
نی نرخ ۹۱مالی کال کې د  ۱۴۰۰په : راف 7 انو من ک و پلور او د  ه ايزو پا نيو پان          ور

 
                          

  پويل سیاست آمريت د/ د بازار عملیات : رسچینه
  

ې  ۱۸۲ ه ايزې پا ن پان   ور
ې 182ه کې د ارزول شوې مود په ه ايزې پا ن پان  2.00اوسط ډول د یه پورېآخرنی لیالم پهپا ترمیاشتې ندي پلورل شوې اود وري ور

ت وړاندې شو 0.15  وسلنه سود ا ال د غويي په پای کې  او ید یملیارده افغانیوپه ارز ثبت  ۲ هون ېترالسه شو  نهول ملیارده افغان



 ۸،۳۸او نه ترالسه شوی مقدار یې  ۱.۱۴میلیارده افغانې وي چې د سود نرخ یې  ۵.۶۶او  ۳۵،۸۶،۱۹،۲۰چې دا مقادیر په ترتیب .هشو 
  .ملیارده افغان وې تیر مايل کال د غويي میاشتې په پآی کې 

نی نرخ ۱۸۲يل کال کې د ما ۱۴۰۰په : راف 8 انو من ک و پلور او د  ه ايزو پا نيو پان         ور

                         
  د پويل سیاست آمريت/ د بازار عملیات : رسچینه

  
ې   ۳۶۴ ه ايزې پا ن پان   ور

و لیالم د  ۳۶۴د  و لپاره د پا ني ډول  د ۱.۰۱ میاشتې په پای کې غوييور ترالسه نه سلنه سود او او   ۶.۲۶ ملیارده افغان وچې من
ه يې ېشو  يمليارده افغانيو ته ر   ۳۹.۸۶  ون  ۱۳،۲۲،۱۱.۵۰مايل کال د غويي میاشتې پای کې مقادیر  ۱۳۹۹په همدې ډول د .سې
نی نرخ  ۸.۰۸او  ل شوی مقدار بیا  ۱،۶۵میلیارده افغان د سود من   .میلیارده افغان وې ۱۲.۲۵چې نه ورک
  
نی نرخ ۳۶۴مالی کال کې د  ۱۴۰۰په : راف 9 انو من ک و پلور او د  ه ايزو  پا نيو پان        ور

  
                          

 د پويل سیاست آمريت/ د بازار عملیات : رسچینه
 

  الودیعه. ۱.۳.۳
له دفغانستان بانک د اسالمي بانکداري . يیتنوع لپاره کارول ک لوسید و  استید پويل س ې، کوم چدهلهیاسالمي وس استید پويل س

و پانکه ايزپه  ییېدو ېوپلوري چ لینغدوامازاد د اسالمي بانکداري سکتور  ېچوي ورک ایتړ بانکونو ته دا و الرې  .ینيش کول ونهپان ېکپا
 ونهیمل 0.15شاوخوا  يي ت،ل ېپرد رهیرسب. لري النسیب ویافغان ونیمل 675 تاريخ پيل شوه چې 14په  روان مايل دغويي د ودیعه
  .شویکلا افغان
 شوی سود  )ادا(تادیه. ۱.۴



و د افغانستان بانک د  و لپاره غوييد )۲۰۲۱( ۱۴۰۰کلونو په جریان کې د مايل کال  1۲ت انې میاشتې پورې د پانکه ايز پا تادیه  ک
  .يد يشو  ودلالندې ډول  ارقام  يې په چې ې ديک 
انې ۱۲په : راف 10 ک               مالی کلونو کې د پيسو تادیه شوي 

  
                         

 د پويل سیاست آمريت/ د بازار عملیات : رسچینه
 

  تبادلې نرخ. ۱.۵
ه کوي په هرصورت ، په نورو لوی اقتصادي شاخصونو د دې د پام وړ اغیزو په پام کې . مرکزي بانک په بازار کې د اسعارو نرخ نه په ن

و د دې شدید بدلونونو مخه ونیيس د افغانستان بانک نیولو رسه ،  اري تر دې  د معلوماتو ته په کتو ، د . د تبادلې نرخ چلند له ن
ي ديتبادلې  نافغا ه بدلونونه ثبت ک ۍ د مهمو اسعارو په وړاندې یو    .نرخ د ن

ت له مخې  0.71 د ډالر په مقابل کېمايل کال له پیل راهیسې افغان  ۱۴۰۰د  ني  ډول   کموالیسلنه ارز ودلی دی ، او په من
مايل کال له  ۱۳۹۹دا په داسې حال کې ده چې د  .تبادله شوافغان 77.66په په پای کې غوييافغان تبادله شوې او د 77.33ډالر په

خه د غويي میاشتې تر پایه افغان د امریکايي ډ ني ډول خو  ۷۶،۶۱سلنه لوړ شوی چې د تبادلې نرخ  ۲.۳لرو په وړاندې اپیل  په من
  .وه  ۷۶،۶۱د غویي میاشتې په پای کې بیا دا تبادله 

  
         مايل کال کې د امریکایی ډالر پروړاندې د افغان تبادلې نرخ ۱۴۰۰په : راف 11

  
                          

 د پويل سیاست آمريت/ د بازار عملیات : رسچینه
  

ت    : یادا
ینو مهمو او  رو هیوادونو  د د اسعارو بیې  افغانستان د د  ریزو مل لول شوی دیراپسودا ی ضمیمه کې ن   .ورپه لوم

ی شمیره کې  ،تفسیر،جدول،په همدې ډول د تبادلې نرخ اغیزمن اسمي او حقیقي نرخ  راف په لوم   .ديضمیمه  او 
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 د پويل شاخصونو جدول: جدول 2
  شاخصونه  مايل کال 1399 مايل کال 1400

ولی وږی  کب  کب  یور   غويی  کب  وری غويي غرب

۱۱.۸۰  12  
اکلی هدف  )٪(د پويل زيرمو 

۶.۸۰-  ۹.۴۰-  ۱۰.۱۹-  ۹.۶۸ ۱.۸۲ ۰.۴۲ ۱.۹۰ ۵-  ۸- )٪(د پولی زيرمو حقيقي وده

  )مليون افغان( د پولی زيرمو حقيقي وده  295224.52  305563.69  327744.79  322978.27  327473.80  352755.78  316348.29  319148.54  328318.57

اکلې موخه   331039.94  334529.39  337862.00  340873.85  350707.77  360867.72  362505.19  366230.74  369976.06   )مليون افغان( د پويل زيرمو 

ت کې پيسو حقيقی وده    259,302.12   270012.03   282,137.22   279,989.89   283,438.22   293,341.38   285,003.02   286,463.25   296,319.75   )مليون افغان(  رد

اکلې موخه 266,938.63 271,884.04 275,122.01 274,868.34 282,798.06   297,474.43   300,574.46   304,590.94   296,319.75 ت پيسو  رد  )مليون افغان( د 

یوالو زیرمو کې حقيقي وده 7,711.85   7,670.82 7,919.73 8,128.78 8,334.40 8,398.11   8,147.68   7,796.19   115.82,  )ډالرملیون(په ن

اکلې موخه 7,846.07  7,935.51 7,920.77 7,919.41 7,919.41 7,819.00  8,178.33  8,017.21  7,975.30 یوالو زیرمو کې   په ن
  )ملیون ډالر( 

و ناترالسه شوې برخه 30,455  28,060 30,210 34,495 39,590 46,400  44,635  42,635  45,535 ه ايز پا  د پان

 ملیونونه افغان)الزمي زېرمې(اجباري زېرمې 5,928.75  5,934.85 6,271.67 6,271.67 6,914.36 7,314.98  8,056.05  7,394.30  7,334.30

  د پويل سیاست آمريت/  د پولی سکتور: رسچینه
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 حقیقي سکتور. ۲
  ولیز پرسوب نرخ.۲.۱

کاره کوي سوب دکلن محاسبې پر بنس  غویی  میاشت کې کموالی   ولیز پ سوب کچهد .د پیسو  ولیز پ دیز 1400د  پېسو  ملریز لی
ی دیکموالی په میاشت کې غویید بنسبدلونونو پر کلنيکال د  سوبدمرصيف توکو . ک له کال د غویي میاشت کې  1399د ولیزپیسو پ
ندويکموالی ېپور  کال غویی میاشت 1400 پورې سلنې  1.35ترسلنې 6.26 نه  کموالی   دقیمتونو دکموالی دخوراکي توکي  دا. ر

 سلنې 4.60سلنه کې تر  - 0.24حال داچې غیر خوراکي توکي له .الندې نیولی دیغېزیشاخص یې تر ا ولیزرسچېنه اخیستې ده،  چې 
  .پورې زیاتوالی موندلی دي

  
         )، په ٪کلنی تغییر(د پرسوب نرخ : راف 12

  
  دافغانستان بانک/حصائیه او معلوماتو  ملی اداره د ا:  رس چینه

  
   )کلنی تغییر، په ٪(د پرسوب نرخ : جدول 3

 شاخصونو  1399غویی  1399سلواغه  1399کب   1400وری  1400غویی

1 1 - سوب  6 4 4   ولیز پ

2 -  5 - اک 13 5 5   خوراکي او غیرې الکويل 

5 4 4 3 0.2- غیرې خوراکې توکي،تنباکواو  
تیاوی  چوپ

  دافغانستان بانک/حصائیه او معلوماتو  ملی اداره د ا:  رس چینه
 

سوب شاخصد غذ.۲.۲   ايي موادو د پ
د احصائې او معلو ماتو ميل ادارې د وروستیو ارقامو د الس ته راوړلو  پر اساس دکلني محاسبې پر بنس د خوراکي توکو قیمت له 

ندوي  سلنې  پورې  - 1.60سلنې  نه 12.92 ر ولو فرعې اجزاو و د بیی کموالی دی چې د  المل  ېکموالی د د .کموايل   ددې شاخص د 
  .خوراکې توکو شاخص یي تر اغیزی الندې نیولی دی
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سوب  کې   ډوډۍ، اوړه او غلې  دانې ولیز پ ه لري ،د کلني محاسبې پر بنس له   ۶.۱۴چې   کال د غويي په میاشت  1399سلنه  ون
  .کال غویی په میاشت کې  کم شوی دی 1400سلنې پورې د -3.70سلنه  کې تر  14.76کې 

شوي محدودیتونو لری کول د تیر کال په  وضعروغي د نه خپریدو له امله د نا 19د ذکر شوي شاخص نرخ د کمیدلو اصيل المل د کوی 
ل    .یکېپرتله 
انو دېشید(دلبنیاتو  حاسبې پر بنس م کلنيسلنه جوړوي د 4.7 کېشاخص ولیزتوکو  مرصفېچې د شاخص )ه،پنیراو دچر

نې په  موده کې  سلنې پوری  - 2.78سلنه کې تر  4.04دتیر کال غویی په میاشت کې له  ی ددې شاخص د بيي .موندلی دی  کموايل د 
ل  ې مرصفوی چې تقریبآ کېکموالی اصلی المل کورنې تولید اتو زیاتوالی  ې د هیواد و ی ، چې په کال کې شاو خوا دوه ملیارده ه

ي سل 30 يديل  2021د . نه یې په کور دننه تولیدی ر  انو او لبني فارمونو او  محصوالتو کې زیاتوايل ددې المل  کال په ل کې د چر
ي  ول شوی محدویتونو  کموالی د تیر . چې ددي شاخص بیه راتيته ک او همدا راز معلومه ده چې افغانستان یو وارداتی هیواد دی نو د ل

  .هم کموالی راغلی دی کېپه پرتله ددې شاخص بیه  کال د ورته  میاشت
ولیز شاخص کې شاخص چې وچې او تازه میوېد  ه 5.0په  ،حال دا يدرسیديل ته  سلنې0.36بنس دکلنی محاسبې پر .لريسلنه ون

 .وسلنه سنجش شوی و  10.35میاشت کې  شت کې کال په ورته میاچې دا رقم په تیر 
  
سوب خوراکي توکي د پېسو :جدول ۴  )کلن بدلون، په ٪(پ

ه   1399غویی   1399سلواغه   1399کب  1400وری  1400غویی  )٪(ون  توکي 

2-  5-  5 5 13 48 سوب او غیرې الکويل خوراکي توکو پ
 اک 

4-  2-  9 9 15 15  ډوډي اوړه غلې دانې

7 7 9 9 11 8 ه  غو

3-  1 4 3 4 5 )شیدۍ،پنیر،ه(لبنیات

 غوړي 5 19 16 19 16 14

0.4 9-  0.3-  2 10 5  وچه او تازه میوه

17-  31-  10-  7- 23 6  سابه

3 4 7 6 4 3  خواږه

15-  21-  9-  7-  مصاله   1 10 

اک 1 4 2 2 2 2  غیرې الکويل 

  دافغانستان بانک/حصائیه او معلوماتو  ملی اداره د ا:  رس چینه
 

سوب شاخص.۲.۳   د غیرې غذايي موادو د پ
ولیز شاخص توکو غېرې خوراکي دیز  1400دسلنه جوړوي 52شاخص چې د  دی او  زیاتوالی موندلیمیاشتکې  غویی  په کال د ملریز لی

ددې زیاتوالی  المل  تنباکو،جامې او . سنجش شوی وو-0.24 میاشت کېتېرکال په ورته رقم په  اته رسیدلی دی حال دا چې دسلنې4.60
وونه او روزنې د شاخصونو ، د کور ،اودکور سامانونه ،ترانسپورت  ،  يدمخابرات ، ل کې   .بیې زیاتیدل  

ازکور نااو  ولیز  19.1 ،اوبو ،بری ه لر  سلنه په  د  ېپور  سلنې  4.78رت سلنې -4.38.پر بنس له کلنيمحاسبې، د  يشاخص کې ون
کاره کويمیاشت کېغویی پهکال د1400   .زیاتوالی 

از  یوال بازار کې طبعي  نا نرخ   65په ن نا  رشکت له خوا د بر نې په موده کې په هیواد کې  د بر ی ه د سلنه کې زیاتوايل همدا رن
  .زیاتوايل هغه الملونه دې چې دديې شاخص بیه یې تر اغیزې الندی نیولې دی  او قیمت یې لوړ شوي دي
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ولیزچې  انسپورتتر  ې  سلنې پور 5.08په میاشت کې غویی محاسبې پر بنس د روان کال د کلنيد .سلنه جوړوي  4.32شاخص  د
  .سلنه سنجش شوی وو  -10.14حال دا چې دا رقم د تیر کالورته میاشت کې .موندلی دی زیاتوالی

او لري  ، د  یوال بازار نرخونه پوری ت کال دغویی میاشت په جریان کې د تیلو  بیه   2021ددې برخې د نرخ زیاتوايل اصيل المل په ن
دې دوه چنده شو ی   . ن

  
سوب:جدول 5   )کلن بدلون، په ٪(غیرې خوراکي توکو پ

ه   1399غویی   1399سلواغه   1399کب  1400وری  1400غویی  )٪(ون  توکي 

5 4 4 3 0.2- 52 تیاوې غیرې خوراکي توکي تنباکو او چوپ

رت او تنباکو   0.3 1 5 6 5 5  س

6 7 6 6 10 5  جامې

5 3 3 2 4- 19 ای  ن   استو

5 6 7 5 1 12  دکور سامانونه

 روغتیا 6 4 6 5 4 3

5 2-  2-  8- 10- 4  ترانسپورت 

0.4 1 1 1- 4- 2  مخابرات

 اطالعات و فرهنگ      11 2 1 2 1 1

 وونه او روزنه 0.4 1 5 5 6 6

0.2 0.1- 0.3 0.4- 2 1 ل او رستورانت  هو

5 4 6 8 12 1  متفرقه 

  دافغانستان بانک/یه او معلوماتو  ملی اداره حصائد ا:  رس چینه
 

سوب.۲.۴   هستوي پ
ولیزې  د پالیسو اغیزمنتیا د د افغانستان بانکانفالسیون کچه د   هستېد کې د هېواپه  کارندويي  قیمتونو  کچې باندې د کنرتول 
، د انفالسیون د کچه  بدلونونه چې غیر عاد. کوي عوامل لري او د کنرتول نه هم بهر دي، په شاخص کې په پام  يد دې معیار پربنس
ي د انفالسیون دکچی زیاته برخه د فصيل بدلونونو او کله ناکل کې و له امله اغیزمن ې ه د غیر نه نیول کې يعادي پی استفاده . کي

ي نالره کې هغه اجزاوی چې په . کي ه  يعاد غېرپه دغه ک يپه شاخص کې ترنظر الندې نه نیول  موميبدلون  قیمتیېتو و  کي تر 
 . ويشنه مخنیوی  ېد اغیز  یېشاخص باندې  ولیزپه ېپور 
خ هستېد  یز انفالسیون د معلومولو له معیارونو  دغه معیار یو مشخصه برخه په .  دی) Trimmed Mean %30(ه یو یې هم د اوسط لن

یز شاخص په اساس وروسته له نظر الندې اجزاو  نیيسنظر کې  معیار په اساس  د دې .ي کېېرت لرې کولو وروسته محاسبه او د ساده لن
سوب  دیز  ملریز1400دپیسو پ شت کي جې دا رقم دتیر کال په ورته میا .شوی دیوری زیات سلنې پ2.68تر  غویی میاشت کې کال دلی

 .سلنه کې سنش شوی وو  5.47
اک او ترانسپورتغیرد به  او همدا راز  سوب دروانې مودې په ل کې خوراکي او غیرې الکويل  سلنه کې  زیاته  4.56خه دپیسو پ
  .شوي وو سلنه کې محاسبه  0.67تیر کال و غویی په میاشت کې دا رقم .شوی دی

تيتورم عبارت دی له هستېبل معیار د  سوب د دې معیار چې . خه او ترانسپورت ي،غوړ  ۍد ډوډبې  توکو شاخص  ل  پیسو پ
  . سلنه سنجش شوی وو4.82کې تتېرکال ورته میاشرقم په  اپه میاشت کې رسیدلی دی حال دا چې دغویی  ته د سلنې1.45په اساس 

تي توکو    .سلنه کې بدلون مونديل دی 0.50نه تر  9.58نه په روانه موده کې له  او ترانسپورتشاخص بې د کور دل
اکغیر لهبل معیار د هستې انفالسیون به    .سلنې ته رسیديل دی 4.60سلنه تر -0.24کچه له  خوراکي توکي او غیر الکولی 
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تي توکو  د سلنې  ته د روان کال غویی 1.21سلنې  نه 6.98کې له غويي په میاشت رتانسپورتېغیر بیه انفالسیون  او همدا رازد ل
  .میاشت کې  رسیدلی دي

  
سوب : جدول 6   )کلن تغییر، په ٪(هستوي پ

  دافغانستان بانک/او معلوماتو  ملی اداره  حصاییهد ا:  رس چینه
  

سوب : راف 13           )کلن تغییر، په ٪(هستوي پ

 
             

  دافغانستان بانک/معلوماتو  ملی اداره یه او حصائد ا:  رس چینه
  

  کورنی ناخالص تولید او بیکارۍ نرخ. ۲.۵
  ناخالص تولیداتکور 

ه وه د کور نا خالصو تولیداتو  2020د افغانستان دکورنې نا خالصو تولیداتو  وده د  ی یې چې د تیر کال په پرتله  کال  په پای کې 
ودل شوي وو 3.9په پای چې  2019چې تیر کال یعنی .سلنه کې سنجش شوی  - 1.9وده په یاد شوې کال کې    2020په . سلنه کې وده 

  غویی
1400  

  وری
۱۴۰۰  

  کب
۱۳۹۹  

غویی   1399سلواغه
1399  

Items 

یز  5 4 ۴ ۲ 3  Trimmed Mean% 30(د هستې انفالسیون اوسط لن

5 ۴ ۴ 4 1 اک  د هستېانفالسیون  به غیر  دخوراکي توکي او غیر الکولی 
 ترانسپورت 

 د هستې انفالسیون په غیر د ډوډی غله غوړی او ترانسپورت 5 3 ۳ ۱- 1

0.5 -۱ ۵ 5 10 ای او ترانسپورت ن  د هستې انفالسیون به  غیر د استو

1 -۱ ۵ 5 7 د هستې انفالسیون به  غیرترانسپورت

5 ۴ ۴ 3 0.2- اک د هستې انفالسیون  به غیر  دخوراکي توکي او غیر الکولی 
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ت کال کې ددی ودې په  ولیز وده کې  کموايل من ته راغيل  کېکم د کرنی ، صنعت او خدماتو سکتورونو برخې کې  دی چې په 
ه په کورنې  نا خالصو تولیداتو  کې په ترتیب رسه  . دی .سلنه کي دی  56.07سلنه او  12.47سلنه  27.01دهر یو سکتو ون  

  : بیکاري
  .سلنه سنجش شوي دی 18.6کچه بیکاريپه هیواد کې د چي د احصائی او معلوماتو د اداری له خوا رس ته رسیدِل  کال رسوی  2020د
  
  د کورنی نا خالصو تولیداتو  وده: جدول 7

  دافغانستان بانک/یه او معلوماتو  ملی اداره حصائد ا:  رس چینه
 
ه په ناخالصو کورنې تولیداتو کې:جدول  8   د سکتورونو ون

  دافغانستان بانک/حصائیه او معلوماتو  ملی اداره د ا:  رس چینه
 

                  )په ٪(کورنې نا خالصو تولیداتو وده : گراف ۱۴

 
  دافغانستان بانک/حصائیه او معلوماتو  ملی اداره د ا:  رس چینه

 

 سکتورونه 1396 1397 1398 1399

5 17 4- 6  نې سکتورکر 
4-  5 11 9  صنعت سکتور
5-  1-  2 1-  خدماتو سکتور
2-  کورنې نا خالص تولیدات  3 1 4 

 سکتورونه 1396 1397 1398 1399

27 26 22 26  کرهنې سکتور

 صنعت سکتور 10 13 14 12

56 55 59 58  خدماتو سکتور
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 بهرنی سکتور. ۳
  جاري حساب بیالنس.۳.۱

ول شویو ارقامو له مخې ،د هیواد د تادیاتو د بیالنس د جاري حساب کرس  دونو(د را دیز کال  ۱۴۰۰د )  په شمول د رسمی لی ملریز لی
یپه  یلوریزه کې، د تیر کال د  لوم دیز کال په  ۱۳۹۹د .  سلنه زیاتوالی راغلی دي ۹لوریزې په پرتله   لوم یملریز لی لوریزه  لوم

یملریز کال په  ۱۴۰۰میلونه ډالره ثبت شوی وو، حال دا چی دا رقم د  ۹۵۹.۳۵کې د جاري حساب کرس تقریبا  لوریزه کې  لوم
ت، په خدماتی  کېد دې کرس د زیاتوالی اصلی علت،  د صادراتی توکو په عوایدو . ميلونونه ډالرو ته را رسیدلی دي ۱۰۴۷.۴۳ کم

ت او هم کېعوایدو  تونو کم ه د وارداتی توکو په لک   .د زیاتوالی  پایله  ده کېدا رن
 

  د توکو حساب بیالنس.۳.۱.۱
دیز کال په  ېو ارقامو له مخد رارسیدل ید هیواد د توکو د حساب کرس د روان ملریز لی دیز کال د  کېلوریزه  لوم ید تیرملریز لی  لوم

ثبت شوی وه د   کېلوریزی  یلوم خه چی د  تیر کال په  ډالرومیلونو  ۱۱۷۵.۴۳ سلنه زیاتوالی راغلی، چی له ۳لوریزی په پرتله 
دیز کال په  یروان ملریز لی   . میلونو ډالرو ته رسیدلی دی ۱۲۱۳.۴۳ کېلوریزی  لوم

دیز کال په  وله کې د  توکو صادرات د روان ملریز لی یپه  دیز کال د  ۱۳۹۹لوریزه کې د  لوم  ۲لوریزې په پرتله  یلوم ملریز لی
ودل شوی دی ت  خه  چی د تیر کال په  ۲۰۳.۶۴چې له . سلنه کم یمیلونو ډالرو  لوریزه کې ثبت شوی وو، د روان ملریز  لوم

دیز کال په  یلی وله . میلونه ډالره ثبت شوی دي ۲۰۰.۱۰لوریزی  کې تقریبآ   لوم ت اصلی الملونه، د  کېپه  د صادراتی توکو د کم
ت پایله ده کېنباتاتو په صادراتو  طبی   .                                                   د کم

دیز کال د  ولیزو وارداتو کې د تیر ملریز لی یپه همدې ډول د توکو په  سلنه زیاتوالی راغلی،  چې تیر کال په  ۳لوریزې په پرتله  لوم
ی ول واردات  لوم دیز کال په  ۱۳۷۹.۰۷لوریزه کې د توکو  یمیلونه ډالر ثبت شوي وه،  خو دا رقم د روان ملریز لی لوریزه کې  لوم

وله . ميلونه ډالره ته رسیدلی ۱۴۱۳.۶۲ ت يسببکې د وارداتی توکو د زیاتوالی اصلپه  غنم، وړه، نباتی غوړی، (لکه  کېتوکو  يپه ل
ت پایله ده) بوره، او طبی درملو  .  د کم

 
             )په میلیون امریکایی دالرو( جارت حساب بیالنسد ت: گراف 15

  
  دافغانستان بانک/او معلوماتو  ملی اداره  حصاییهد ا : رسچینه
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  دخدماتو  حساب بیالنس. ۳.۱.۲
دیز مخېله مقایسېد تجارتی ارقامو د دری میاشتنی یکال په ) ۱۴۰۰(، د روان ملریز لی لوریزه کې د خدماتو بیالنس په کرس کې  لوم

دیز  ۹۰ یکال په ) ۱۳۹۹(سلنه زیاتوالی راغلی دی چې د تیر ملریز لی میلونه ډالره ثبت شوي وه خو بیا دا  ۷۴.۴۶لوریزه کې  لوم
دیز کال په  یرقم د روان ملریز لی   .میلونه ډالرو ته را رسیدلی دی ۱۴۱.۷۴لوریزه کې  لوم

وله  دیز کال په ) د تجارت حساب(وکو او خدماتو حساب د ت کېپه  یکرس د روان ملریز لی د . سلنه زیاتوالی راغلی ۸ کېلوریزی  لوم
ت، خدماتی عوایدو  کېدغه زیاتوالی اصلی الملونه؛ په صادراتی عوایدو  تونو  کېکم ت او برعکس د وارداتی توکو په لک د  کېکم

 .زیاتوالی پایله ده
  

  عاید حسابلوم .۳.۱.۳
ید  دیز لوم ول خالص عواید د روان ملریز لی یکال په  ۱۴۰۰و عوایدو د حساب  دیز کال  لوم د  ۱۳۹۹لوریزه کې ،د تیر ملریز لی

ی ودل شوی دي، او  له  ۶۱لوریزی په پرتله  لوم ت  خه  ۶۳.۲۳سلنه کم د .  یمیلنونو ډالرو ته رسیدلی د ۲۴.۳۹میلنونو ډالرو 
ت اسا ت له وجه نه د عوایدو به کچه  سی المل د بهرندی کم ونود کم ت پایله ده کېپان   .  د کم

 
ني عاید حساب.۳.۱.۴   من

دیز  نیو عایدو حساب د روان ملریز لی یکال په  ۱۴۰۰دمن دیز لوم یکال د  ۱۳۹۹لوریزه کې د تیر ملریز لی لوریزې په پرتله  لوم
خه  ۳۲۷.۸۷سلنه زیاتوالی راغلی دی چې له  ۵   .میلونو ډالرو ته رسیدلی دي ۳۴۵.۷۰میلونو ډالرو 

نیوی عواید  دونو  ۱۴د زیاتوالی اصلی المل  کېپه من ودل شوی دی، چی له  کې) بالعوضه مرستی(سلنه زیاتوالی په جاری لی
خه چی د تیر ملری ۱۶۴.۳۸ دیز کال په میلونو ډالرو  یز لی لوریزه    کېلوریزه  لوم  ۱۸۷.۷ کېثبت شوی وه، د روان کال په ورته 

  .  میلونو ډالرو ته ریات شوی دی
خه د خصويص  کېپه ورته وخت  د د تیر ملریز کال د ) انفرادي (له بهر  یاشخاصو د پیسو لی سلنه  ۳لوریزی په پرتله تقریبآ  لوم

ت راغلی دي د د روان ملریز کال په  مخېلو ارقامو له د رارسید . کم ید انفرادی اشخاصو د پیسو لی  ۱۵۸تقریبآ  کېلوریزه  لوم
  .  میلونه ډالره راپور ورکول شوی وه ۱۶۳.۵۰تقریبآ  کېمیلونه ډالر ته را رسیدلی دی، حال دا چی  دا مقدار د تیر کال په ورته دوره 

 
یز.۳.۲   ابحس) رسمایوي(تادیاتو بیالنس پان

یز حساب د روان ملریز کال په  ید تادیاتو بیالنس پان ید تیر کال د   کېلوریزه  لوم ت راغلی ده  ۴لوریزی په پرتله  لوم سلنه کم
خه چی د تیر ملریز کال په  ۴۰.۳۰،چې له  یمیلونو ډالرو  دیز کال په  کېلوریزه   لوم یثبت شوی وه د روان ملریز لی لوریزه  لوم

  . میلونه ډالرو ته رسیدلی دی ۳۸.۴۹کې 
 

  تادیاتو بیالنس مايل حساب.۳.۳
ونه چی په اصل  خه تر  کېبهر پان ونو  ولو پان ونه او نورو  ت لرونکو پانو کې پان ونې ،ارز ب شوي  د تادیات کېد مخامخ پان

  .                                                    لویکېبیالنس د مايل حساب مهمه برخه تش
 

ونه.۳.۳.۱   مستقیمه پان
دیز کال  مخېد رارسیدلو ارقامو له  یپه  ۱۴۰۰د روان ملریز لی ونی په  ۲.۵۵تقریبآ  کېلوریزه  لوم میلونه ډالره  د مخامخ بهرنی پان

ه راپور ورکول شوي دي کېبرخه  لوریزه . د خالصو دارائی په تو میلونه ډالره راپور  ۲.۹۱ کېحال داچی دا رقم د تیر کال په ورته 
  .                                              ورکول شوی وه

ونه په بهر  دیز کال  ): دارایی( کېمخامخ پان یپه  ۱۴۰۰د روان ملریز لی  ۶.۱۰سلنه زیاتوالی راغلی چی له  ۲۶ کېلوریزه  لوم
دیز کال په  خه چی د تیر ملریز لی یمیلونو ډالرو  لوریزه  کېلوریزه  لوم میلونو ډالرو ته  ۷.۷۰ کېثبت شوی وه  د روان کال په ورته 

 . رسیدلی دی
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ونه د ننه هیواد  خه چی د تی ۳.۱۹له ): مسؤلیتونه( کېهمدا ډول مخامخ پان دیز کال په میلونو ډالرو  یر ملریز لی  کېلوریزه  لوم
لوریزی   .میلونو ډالرو ته را رسیدلی دی ۵.۱۵ کېثبت شوي وه، د روان کال ورته 

 
ونه.۳.۳.۲   غیرې مستقیمه پان

ونه د  مخېد را رسیدلو ارقامو له  و کې پان ت لرونکو پا دیز کال  په  ۱۳۹۹په ارز یملریز لی ه ډالره میلون -۱۸.۲۰لوریزه کې  لوم
دیز کال په  یثبت شوی وه، حال دا چی دا رقم د روان ملریز لی   .     میلونو ډالره راپور ورکول شوی ده  -۲۸.۹۸لوریزه کې  لوم

  
  :تاياد

ره شتون لري    .د تادیاتو بیالنس جدول په ضمیمه  په دویمه ش
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  مايل سکتور. ۴

تونه د مايل پالیس اصيل  ه، عادي او پرمختیایي ل و په تدریجي تو اوړل دي، ولولو کې د دوامداره زیاتوال موخه د عایداتو په را
ي  راتیژۍ رسه مطابقت پیدا ک ي،د بودجې تخصيص د افغانستان له ميل پرمختیايي س ویلي رسبیره پر . چې له بهرنیو مرستو له الرې 

تونو مدیر مرکاتو او دې، نورې موخې د عامه ل ته کول، د رشکتونو،  ه والی، د مايل پالیيس اصالح کول، د مالی پالیسیو رامین یت 
  . د مالیې آغیزمنتوب  او اداره کول دي

  
 )په میلیاردو افغانی(ام مالی کال پوری  ۱۴۰۰تر  ۱۳۹۶د ملی بودیجی پرتله د  :جدول 9

د پولی سیاست د آمریت محاسبه/د مالیی وزارت :رسچینه  
  

دیز ) 1400(د روان کال  وله ميل بودجه  ملریز لی خه  وه خو د تیر مايل کال بیا 473.04مايل کال له پیل  ملریز ) 1399(میلیارده افغان
دیز مايل کال  ندوي   10.43میلیارده افغان او یا د ٪ 44.66میلیارده افغان وه،  چې  428.38لی ر ت  دیز مايل  1400د. ډير ملریز لی

کل شوې ده  161.74ارده افغان او پراختیایي بودجه بیا میلی 311.3کال عادي یا عملیا بودجه    .میلیارده افغان ا
دیزمايل کال ملریز  1399د  وله ميل بودجه   له پیللی وه خو د تیر مايل کال بیا 428.38خه  دیزمايل ملریز  )139۸(میلیارده افغان لی

کل شوې ،  چې  399.42کال  ا ندوي   7.25ان او یا د ٪میلیارده افغ 28.96میلیارده افغان ر ت  دیزمايل کال ملریز  1399د. ډير لی
کل شوې  139.28میلیارده افغان او پراختیایي بودجه بیا  289.10عادي یا عملیا بودجه    .میلیارده افغان ا

  
              ام مالی کال پوری ۱۴۰۰تر  ۱۳۹۶د ملی بودیجی پرتله د : راف 16

 
د پولی سیاست د آمریت محاسبه/د مالیی وزارت :چینهرس   

ه  وله اصيل بودجه  پراختیایي بودجه  عملیا بودجه   نی

۳۱۱.۳ ۱۶۱.۷۴ ۴۷۳.۰۴   مالی کال۱۴۰۰

۲۸۹.۱ ۱۳۹.۲۸ ۴۲۸.۳۸  مالی کال۱۳۹۹

 مالی کال۱۳۹۸ ۳۹۹.۴۲ ۱۲۴.۱۹ ۲۷۵.۲۲

۲۶۶.۱۳ ۱۱۰.۸۸ ۳۷۷.۰۱  مالی کال۱۳۹۷

۲۶۸.۴۱ ۱۶۱. ۴۲۹.۴۱  مالی کال۱۳۹۶
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  پورې ۱۴۰۰-۱۳۹۷د بودجې رشد له : جدول 10
ه  وله اصيل بودجه  پراختیایي بودجه  عملیا بودجه   نی

۸٪ ۱۶٪ ۱۰٪ مالی کال ۱۴۰۰د   

مالی کال ۱۳۹۹د  ۷٪ ۱۲٪ ۵٪  

مالی کال ۱۳۹۸د  ۶٪ ۱۲٪ ۳٪  

۱٪ -  ۳۱٪- ۱۲٪- مالی کال ۱۳۹۷د   

د پولی سیاست د آمریت محاسبه/د مالیی وزارت :چینهرس   
  

خه تر  ۱۳۹۶له د ملی بو دیجې پرتله : راف 17 نی وروستهداولنیو شکالی پوری  ۱۴۰۰مالی کال  ی و میاشتو له  پ

 
د پولی سیاست د آمریت محاسبه/د مالیی وزارت :چینهرس   

    
ویلوونکو له لوري د غیرې اختیاري  هيوادونه کوالی يش چې د مايل کال په جریان کې په بودجه کې تغیر راويل او دا تغیر کله د 

ې له لوري  مصارفو له کبله او یا هم د مالیې وزارت له لوری په بودجه کي کوم تغیر د کال په من کې رايش چې دا تغیر باید د وليس جر
ي   .تصویب يش او د مالیې وزارت باید پوره اسناد او دالیل وړاندې ک

ندوي چې د همدې کال تر لیندۍ میاشتې پورې دي او کوم تغیر  1399او  1399،1398،1397جدول د الندې  ر دیز کلونو تازه ارقام  زی
ړ ده چې تر اوسه د هېواد بودجه چې کوم تغیر باید په کې راشی د  چې په کې دی د غیرې اختیاري مصارفو له کبله ده او د یادونې و

  .دهکابینه له لوري تصویب شوې 
وله بودجه  1399د  میلیارده افغان یې عملیا او  298.27میلیاردو افغانیو ته لوړه شوې   453.88کال د لیندۍ میاشتی تر پای پوری 

خه تر  ۱۳۹۹د . میلیارده افغان یې پرمختیایی وه 155.61 دیز کال پیل  ت  6.95اویا ٪29.48د ارقامو له مخې ۱۴۰۰زی ډیر
ندوي   .ر

وله بودجه  ۱۳۹۸ه همدا رن  میلیارده افغان یې  297.39میلیاردو افغانیو ته لوړه شوې چی  424.4کال د لیندۍ میاشتی تر پای پوری 
خه تر  1397د . میلیارده افغان یې پرمختیایی وه 127.01عملیا او  دیز کال پیل  ت  4.92اویا ٪19.89د ارقامو له مخې 1398زی ډیر
ندوي ه زیاتوالی راغلی کېپه ملی بودیجه  ۱۳۹۹تر  ۱۳۹۶له  خېمد ارقام له . ر   . په دوامداده تو
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نی وروسته لوړنیودملی بو دیجې : جدول 11 ی و میاشتو له    شپ
ه  وله اصيل بودجه  پراختیایي بودجه  عملیا بودجه   نی

۲۹۸.۲۷ ۱۵۵.۶۱ ۴۵۳.۸۸  مالی کال۱۳۹۹

۲۹۷.۳۹ ۱۲۷.۰۱ ۴۲۴.۴ مالی کال۱۳۹۸

 مالی کال۱۳۹۷ ۴۰۴.۵۱ ۱۲۰.۵۶ ۲۸۳.۹۴

 مالی کال۱۳۹۶ ۴۱۷.۱۸ ۱۴۹.۴۳ ۲۶۷.۷۵

د پولی سیاست د آمریت محاسبه/د مالیی وزارت :چینهرس   
  

  يکالیجی په پرلپسی ډول وده په هر مالدملی بود: جدول12
ه  وله اصيل بودجه  پراختیایي بودجه  عملیا بودجه   ی

  مالی کال۱۳۹۹ ۷٪ ۲۳٪  ۰٪
۵٪  ۵٪ ۵٪  مالی کال۱۳۹۸
 مالی کال۱۳۹۷ -۳٪ -۱۹٪  ۶٪

د پولی سیاست د آمریت محاسبه/د مالیی وزارت :چینهرس   
  

ویلون ۱۳۹۹او ۱۴۰۰د : راف 18               رسچینو پرتله کېکلونو دبودجو

 
د پولی سیاست د آمریت محاسبه/د مالیی وزارت :چینهرس   
  
دیزمايل کال ملریز 1400د  ول ميل  له پیللی ا 435.44)   او بهرن مرستې کورنی رس چینې( عوایدخه  خو  کل شویمیلیارده افغان

دیز ّپه پیل ) 1399(د تیر مايل کال  کل شوی وه،  چې د تیر کال په پرتله  415.98 کېملریز لی میلیارده افغان  19.46میلیارده افغان ا
ندوي  4.68او یا د ٪ ر ت  ولو ميل. ډير ی له  خه، د په ورته وخت ک مالی کال په ملی بودیجه کې د داخيلی  ۱۴۰۰ عوایدو 

وله اندازه  کل شو ې ده 216.50رسچینو  مرکونه ، فیسونه ، پاسپورتونه ، . میلیارده افغان ا ر ۍ ،  پدې کې پر عایداتو مالیه ، سودا
ه شامل دي ل عواید او نور ډیر  ول شوي عو . ریل پ ه عواید د تیرو کلونو را ياو  خه را   .ایدو 
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کل شوې دی چی د تیر کال  218.94میلیارده افغان او   216.50کورنی رس چینې او بهرن مرستې په خپل وار رسه  میلیارده افغان ا
دیز پرتله کورنی عواید  ) 1399( ندوي، همدغه راز د  3.64اویا هم  ٪  7.6ملریز لی ر ت  دیز م 1400میلیارده افغانی  ډیر ايل ملریز لی

و دل شوی 5.73میلیارده یا ٪ 11.86هم  کېپه بهرنیو مرستو  کېکال په پیل    .ډیری 
ولنی با یوالې  وله کې ) ویل کوو نکي (مر ستې  العوضهد  ملیارده افغان وړاندوینه شویده، چی د موسساتو او دمرسته  218.94په 

رامونو  تونو په موخه استفاده کوو نکي هیوادونو لخوا چی د دولت دپرمختیايي پرو ه یوه برخه يې دامنیتي ل دپيل کولو اوهمدارن
تونو لپاره د . يکې ی شوی او په تیر مالی کال  107.14 کېمالی کال په  پیل  ۱۴۰۰دا مر ستې د چاری ل ان میلیارده افغانی 

تونو لپاره 1399 وته کوی 15.19یا  16.52میلیارده افغانی وی چی ٪ 91.95دچاری ل   .ډیروالی په 
رامونو مر ستې چی د   وله اندازه  ۱۴۰۰دپرمختیايي پرو کل شو ې د 111.80مالی کال په ملی بودیجه کې   ه تیر میلیارده افغان ا

کل شوی، په دو برخو ویشل شوی، اختیاری مر ستې چی  115.13 کېپه پیل  1399مالی کال میلیارد افغانی  39.70میلیارده افغانی ا
 3.16یا  0.43میلیارد افغانی دي د تیر کال په پر تله ٪ 72.10میلیارد او غیر اختیاری مر ستې چی  0.17یا  0.43دي، د تیر کال په پر تله ٪

رامونو مرستو میلیا ال دپرمختیايي پرو ول  ندوي چی  ر والی    .میلیارد کموالی راغلی 3.16یا  0.43٪ کېرد افغانی ل
  
  )په ملیارد افغان(مايل کالونو د غويي میاشتې په جریان کې ۱۴۰۰او  ۱۳۹۹د عواید ډولونه د  : جدول  ۱۳

ت په   د عواید وده په فیصدی ت او کم ډیر
  کېعواید 

  اشتدغویی می
1399 

  دغویی میاشت
۱۴۰۰ 

 عواید اومرست

۰.۳۷ ۳.۲۵ ۸.۸۸ ۱۲.۱۲   میاشتني کورنې عواید

۰.۴۷ ۴.۱۳ ۸.۷۹ ۱۲.۹۲  میاشتني بهرن مرستی

-۰.۱۹ -۵.۷۱ ۳۰.۷۶ ۲۵.۰۵  میاشتن بهرن مرستي

-۰.۱۹ -۸.۷۹ ۴۷.۳ ۳۸.۵۱  ولی بهرن مرستي

 ول کور عواید ۶۳.۷0 ۶۹.۳۱ ۵.۶۱- ۰.۰۸-

-۰.۱۲ -۱۴.۴۱ ۱۱۶.۶۱ ۱۰۲.۲ ال کورنی عواید اوبهرن مرستی ول

د پولی سیاست د آمریت محاسبه/د مالیی وزارت :چینهرس   
  
  مايل کالونو کې د غويي میاشتې په جریان کې  ۱۴۰۰او  ۱۳۹۹د مصارفو ډولونه د : جدول  ۱۴

تونو وده  په د ل
  فیصدی

ت په  کموالی او ډیر
تونو    کېل

  میاشتدغویی 
۱۳۹۹  

  دغویی میاشت
۱۴۰۰  

تونه  ل

تونه ۱۴.۳۵ ۱۲.۹۹ ۱.۳۶ ۰.۱   میاشتني پراختیایی ل

۰.۰۳ ۰.۶۱ ۲۴.۳۹ ۲۵.۰۱ تونه میاشتني چاری ل

تونه .۳۸ ۳۸.۷۴ ۰.۷۵- ۰.۰۲- ول ل  میاشتني 

۰.۴۳ ۱۰.۳۸ ۲۴.۱۵ ۳۴.۵۳ تونه  ول پراختیایی ل

-۰.۱۲ -۱۱.۶۸ ۱۰۱.۰۴ ۸۹.۳۶ تونهول عملیاتی   ل

-۰.۱۶ -۲۲.۰۶ ۱۳۵.۵۷ ۱۱۳.۵۱ تونه ال ل  ول

د پولی سیاست د آمریت محاسبه/د مالیی وزارت :چینهرس   
  

خه تر غویی میاشتې پای پورې 1400د ) کور عواید او بهرن مرستې(ول حقیقی عواید  دیز مالی کال له پیل  میلیارده  102.20لی
خه کور عواید   ي38.51میلیارده افغان او بهرنیو مرستی  63.70افغان ته رسیدلې ده، چي ده دي جملې    .میلیارده افغان ته رسی



24 
 

دیز مالی کال له پیل 1399کور عواید او بهرن مرستې د ولهمدارنگه  میلیارده افغان ته  116.61خه تر غویی میاشتې پای پورې لی
خه کور عواید   ي، چی 47.3میلیارده افغان او بهرنیو مرستی  69.61رسیدلې ده، چي ده دي جملې  ٪، 0.19میلیارده افغان ته رسی

ت بهرنیو مرستو ٪0.1۸او  0.19٪ ال دواړوکورنیو او ب، کېکم ول   .په وار رسه راغل ده کېهرنیو مرستو ولو کورنی عوایدو  اوپه 
ه کوي، چې له  ډیروالیغویی په میاشت کې 1400کور عواید د  خه د 12.12په ن غویی په میاشت کې 1400میلیارده افغانيو 

ت 0.37میلیارده افغان او یا د٪ 3.25،دا بدلون د کېغویی میاشت  1399د  افغانمیلیارده 8.88تر ندوي ډیر ه.ر د  رن همداری
وله بهرن مرست له  ډیروالی   کېپه بهرنیو مرستو  کېدغویی په  میاشت  میاشت کې  غوییمیلیارده افغان د  12.92راغلی ده، چی 

ه  ت   0.37میلیــــارده افغان او یا د٪  ۴.۱۳چې د  ،که وی کېغویی میاشت  1399میلیارده د  ۸.۷۹دی ، همدارن   .وته کویپه  ډیر
تونه د  ول ل دیز مايل کال تر غوییمیاشتی پای پوری  1400په ورته وخت کې،  میلیارده افغانيو ته رسیدلی دي چې له دې  113.51لی

تونه  خه،چاري ل تونه  89.36جملې  ي 34.53میلیارده افغان او پراختیایي ل تونه د .میلیارده افغانیو ته رسی دیز  1399ول ل لی
تونه  135.57وییمیاشتی پای پوری مايل کال تر غ خه،چاري ل میلیارده  101.04ملیارده افغانيو ته رسیدلی دي چې له دې جملې 

تونه  ي، دابدلون ٪ 24.15افغان او پراختیایي ل تونو  ۰.۴۳میلیارده افغانیو ته رسی کموالی په  ۰.۱۲٪، کېزیاتوالی په پراختیایی ل
تونو  تو  ۰.۱۶٪چی  کېپر عملیاتی ل وته کوی کېکموالی په دواړو ل   .دمالی کال له پیل تر اوسه پوری په 

تونه د   میلیارده افغانی وی،  24.39 کېغویی په میاشت  1399میلیارده افغانی دی، چی د  25.01 کېغویی  په میاشت 1400چاری ل
ه کوی ډیروالی 0.03ملیارد افغانی ٪ 0.61دا بدلون د  ه پراخ. په ن تونه د روان کال دغویی په میاشت همدا رن  14.35 کېتیایی ل

میلیارده افغانی او یا  1.36میلیارده افغانی وی چی دا بدلون دتیر په پرتله 12.99کېچی د تیر کال دغویی په میاشت  يملیارده افغانی د
ندوی ۰.۱د ٪ ر ت    .ډیر

دیزمايل کالملریز 1400د  تیر کال  ملیارده افغان کرس ده، پداسې حال کې  ۱۳شاو خوا  کېتر غویی میاشتی پوری مايل توازن  لی
دیزملریز  1399 وته کوي، چی  ۵ملیارده افغان و ه چ دا د بو دیجې کرس کې  ۸شاو خوا  کېکال  لی ملیارده افغان زیاتوالی په 

ودل شوی ال دعایداتو تولید  ول تونه او کموالی په  خه تر غویی میاشتی پای  چی کېپداسی حا . پایله یې لوړ ل کال له پیل  د س
ی دی تونه دتیر کال دغویی میاشتی پای پوری  ول ل   .پوری په نسبی ډول 
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  )سویفت(تادیات . ۵
زارش: جدول 15 خه بهر ته او هېواد ته در معامالتو    د هېواد 

خه بهر ته د تادیاتو مقدار له    ۳۱/۰۱/۱۴۰۰خه  ۳/۰۱/۱۴۰۰هېواد 

وري دونکی خواوې ک  سویس فرانک د متحده امارات درهم یورو امریکايي ډالر  د پیغام ډول  لی

A 

    MT 103 ,700 16379146.80 2497238 وزارتونه

B 

ریز بانکونه  20276176781.7781852570سودا

C 

 2002100000001000000000د افغانستان بانک

  ۳۱/۰۱/۱۴۰۰خه  ۳/۰۱/۱۴۰۰هېواد ته د تادیاتو مقدار له 

وري  سویس فرانک د متحده امارات درهمیوروامریکايي ډالر  د پیغام ډول شاملې خواوېک

A 
 وزارتونه

MT 103 , & 91089236631.171707230.33  0  

B 
ریز بانکونه  سودا

202 6955644.08 0 0 0  

ت یې 6د نړیوال بانک  ،پردې برسیره ت یېمعاملې  FX DEAL٧، او د امریکایي ډالره  2826273معاملې چې ارز   .کیږي ھم  اجرا شوي ديامریکایي ډالرھ 159644627.34چې ارز
  

د افغانستان بانک/تادیاتو آمریت د :چینهرس   
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  ضمیمه
ه ضمیمه   :۱شمی

    بیه د امریکايي ډالرو پر وړاندې مايل کال په جریان کې د پاکستانیو کالدارو او قزقستان پیسو ۱۴۰۰د :راف 19

 
ویب سایت  OANDA د :چینهرس   

      بیې د امريکايي ډالرو پر وړاندېمايل کال په جریان کې د ایرا او ازبکستان پيسو  ۱۴۰۰د : راف 20

  
                         

ویب سایت  OANDA د :چینهرس   
الدیش  ۱۴۰۰د : افگر  21     پيسو بیې د امریکايي ډالرو پر وړاندېمايل کال په جریان کې د هندي،روسیې او بن

  
                         

ویب سایت  OANDA د :چینهرس   
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      د تاجکستان او چینايي پیسو بیې د امريکايي ډالرو پرې وړاندې ېمايل کال په جریان ک ۱۴۰۰د : راف 22

  
                         

ویب سایت  OANDA د :چینهرس   
لستان او اورپا پیسو بیې د امریکايي ډالرو پر وړاندې  ۱۴۰۰د :راف 23       مالی کال په جریان کې د ان

  
OANDAویب سایت د :چینهرس   

      مايل کار په جریان کې د ترکیې او ترکمنستان د پیسو بیې د امریکايي ډالرو پر وړاندې  ۱۴۰۰د : راف 24

  
                       

ویب سایت  OANDA د :چینهرس   



 

28 
 

  
لوریزه کې ۱۳۹۴-۱۴۰۰د  بیهد تبادلې اغیزمن اسمي او حقیقي : گراف 25 او جدول 16         په هر 

                          

عكالرهشمې د تبادلې حقیقي اغیزمن نرخ د تبادلې اسمي اغیزمن نرخرب

11 3 9 ــه4 1دويمه ربع 0 0 . 0 01 0 0 . 0 0
21 3 9 ــهدرې4 9مه ربع 6 . 2 69 5 . 7 2
31 3 9 ــهڅ4 ــه ربع 9لورم 6 . 5 29 7 . 0 4
41 3 9 ــه5 9اولـه ربع 4 . 7 19 5 . 1 7
51 3 9 ــه5 9دويمه ربع 1 . 0 29 1 . 0 8
61 3 9 ــهدرې5 9مه ربع 4 . 6 19 4 . 8 9
71 3 9 ــهڅ5 ــه ربع 1لورم 0 2 . 6 91 0 2 . 5 4
81 3 9 ــه6 1اولـه ربع 0 4 . 6 81 0 3 . 9 8
91 3 9 ــه6 9دويمه ربع 8 . 3 59 9 . 9 6

1 01 3 9 ــهدرې6 1مه ربع 0 1 . 6 51 0 0 . 4 2
1 11 3 9 ــهڅ6 ــه ربع 1لورم 0 7 . 7 61 0 5 . 4 6
1 21 3 9 ــه7 1اولـه ربع 1 0 . 2 41 0 6 . 7 4
1 31 3 9 ــه7 1دويمه ربع 1 3 . 6 61 0 7 . 0 2
1 41 3 9 ــهدرې7 1مه ربع 1 9 . 1 61 0 9 . 1 5
1 51 3 9 ــهڅ7 ــه ربع 1لورم 2 6 . 2 21 1 3 . 1 3
1 61 3 9 ــه8 1اولـه ربع 2 4 . 0 91 0 8 . 5 7
1 71 3 9 ــه8 1دويمه ربع 2 7 . 5 11 0 9 . 9 3
1 81 3 9 ــهدرې8 1مه ربع 2 4 . 4 61 0 2 . 9 7
1 91 3 9 ــهڅ8 ــه ربع 1لورم 2 6 . 9 01 0 3 . 4 6
2 01 3 9 ــه9 1اولـه ربع 3 0 . 2 31 0 6 . 0 6
2 11 3 9 ــه9 1دويمه ربع 6 3 . 9 61 2 9 . 7 9
2 21 3 9 ــهدرې9 1مه ربع 4 9 . 8 81 1 9 . 1 9
2 31 3 9 ــهڅ9 ــه ربع 1لورم 4 5 . 6 71 1 6 . 4 2
2 41 4 0 ــه0 1اولـه ربع 4 5 . 4 31 1 4 . 1 8

 ( ۍې ( مياشتندر ــرخ  د تبادلې  اسـمي او حقيقـي اغــيزمن ن
نی د تبادلې اسمي او حقیقي اغیزمن نرخ پھ میاشتنی ، اونی او ور

ھ شتون ستونزې او محدودیتون ډول محاسبھ کولو لپاره ، الندې ذکرشوې
:لري

ھ ترکیب شوي او دا د ارقامو ) 1 رۍ ارقام د ربع پھ تو د سودا
ولو لنډ وخت دی ولولو لپاره تر  .را

رۍ شریکانو لپاره د انف) 2 السیون د افغانستان او افغانستان د سودا
ورتھ  ارقام پھ میاشتني ډول خپریږي ، کوم چې د پولي سیاست آمریت

ھ ني ب .السرسی نلري پھ اونیز او ور
یشاخصونھ پھ زیاتھ فریکونس  دا) 3 رنو پھ پام محاسبھ کول د ډیرو ان

تھ کیږي ، کوم چې د دې وسیلو اغیزمنت وب کمولو کې نیولو سره رامین
.المل کیږي

:د تبادلې حقیقي او اسمي اغیزمن نرخونو تشریح
145.4= اغیزمن نرخ  د تبادلې اسمي

وتھ کوي چې افغان پھ وروس تیو د تبادلې اسمي اغیزمن  دا نرخ پھ 
رو د اسعارو پرو ریزو مل ړاندې کلونو کې د افغانستان د لوی سودا

یې چې ).اساس نرخ 100اساس کال او  1394(لوړه شوې  دا نرخ 
ه افغانی د وارداتو لھ پلوه خورا پیاوړی شوې او د صادراتو لھ پلو

.ضعیفھ ده
114.2= د تبادلې حقیقي اغیزمن نرخ 

کھ چې دا د افغانست ام مخکې دی  ان د د اغیزمنو تبادلې دا نرخ یو 
رو انفالسیون نرخ د افغانستان سره پرت ریزو مل .لھ کويلوی سودا

پھ دا   تھ 114.2خھ  116.4تبادلې نرخ کمیدل لھ  د حقیقی اغیزمن
رو پھ پرتلھ ریزو مل کم  وتھ کوي چې افغانستان د خپلو سودا

خھ ډیر د تبادلې  100پھ بشپړ مفھوم کې ، د .کړی تجربھ انفالسیون
وتھ کوي چې افغانستان د صادراتو لھ پ حقیقي اغیزمن لوه د  نرخ پھ 

رو پھ پرتل ریزو مل ھ د وارداتو لږ سیالي وړتیا لري، د خپلو لوی سودا
کتھ رقم د صادراتو کې د  100لھ پلوه خورا باثباتھ دی ، او لھ  خھ 

وتھ کوي .سیال وړتیا پھ 
لپاره د متحده عربي اماراتو او ایران لپاره درې  2020د : یادونھ

ې ھیوادونو د دې بیاکتنې المل د د. میاشتن انفالسیون بیاکتل شوی دی
.يلپاره د پیسو نړیوال صندوق لخوا د انفالسیون ارقام تغیرول د

145.43

114.18

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

١٣٠

١۴٠

١۵٠

١۶٠

١٧٠

)ھپھ ربعوار ب(کلونو لپاره د تبادلې اسمي او حقیقي اغیزمن نرخونھ  1400-1394د 
د تبادلې اسمي اغیزمن نرخ  د تبادلې حقیقي اغیزمن نرخ  Linear ( )د تبادلې اسمي اغیزمن نرخ 
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  آمریت عمومی سیاست پولی: منبع
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ه ضمیمه   :2شمی
الروپه (دافغانستان د تادیاتو بیالنس : جدول17  )میلیون امریکايي

ی تغیر کېپه سلنه  ه ز لوری لوم
۱۴۰۰ 

لوریزه  لورمه 
۱۳۹۹ 

لوریزه دریمه 
۱۳۹۹ 

لوریزه دویمه 
۱۳۹۹ 

ی لوریزهلوم
۱۳۹۹ 

 دوره/ارقام

 جاری حساب ۹۵۹.۳۵- ۴۲۶.۸۷- ۹۰۳.۷۲- ۸۴۶.۸- ۱۰۴۷.۴۳- ۰.۰۹
ت ۸۰۲.۶۱ ۸۴۴.۶۳ ۱۲۵۳.۰۳ ۱۳۳۶.۲ ۷۰۶.۲۲ ۰.۱۲-  کری
 ډب ۱۷۶۱.۹۶ ۱۲۷۱.۵ ۲۱۵۶.۷۵ .۲۱۸۳ ۱۷۵۳.۶۶ .۰
 د توکو او خدماتوحساب ۱۲۴۹.۸۹- ۱۰۴۱.۷۷- ۱۶۶۱.۱۷- ۱۵۵۳.۷۱- ۱۳۵۵.۱۷- ۰.۰۸
 کریدت ۳۹۹.۶۹ ۱۴۶.۴۵ ۳۸۳.۲ ۵۴۶.۹۷ ۳۲۲.۰۲ ۰.۱۹-
 دبت ۱۶۴۹.۵۸ ۱۱۸۸.۲۲ ۲۰۴۴.۳۸ ۲۱۰۰.۶۷ ۱۶۷۷.۱۹ ۰.۰۲
 د توکو حساب ۱۱۷۵.۴۳- ۹۶۰.۸۹- .۱۵۳۳- ۱۴۳۱.۵۸- ۱۲۱۳.۴۳- ۰.۰۳
 کریدت ۲۰۳.۶۴ .۳۲ ۱۹۸.۴۲ ۳۴۲.۶۷ ۲۰۰.۱۸ ۰.۰۲-
 دبت ۱۳۷۹.۰۷ ۹۹۲.۸۹ ۱۷۳۱.۴۲ ۱۷۷۴.۲۶ ۱۴۱۳.۶۲ ۰.۰۳
 دخدماتو حساب ۷۴.۴۶- ۸۰.۸۸- ۱۲۸.۱۷- ۱۲۲.۱۲- ۱۴۱.۷۴- ۰.۹

 کریدت ۱۹۶.۰۵ ۱۱۴.۴۵ ۱۸۴.۷۸ ۲۰۴.۲۹ ۱۲۱.۸۳ ۰.۳۸-
 دبت ۲۷۰.۵۱ ۱۹۵.۳۳ ۳۱۲.۹۶ ۳۲۶.۴۱ ۲۶۳.۵۷ ۰.۰۳-
ید  ۶۳.۲۳ ۳۰.۲۲ ۵۱.۷۷ ۴۴.۰۱ ۲۴.۳۹ ۰.۶۱-  عوایدو حسابو لوم
 کریدت ۷۵.۰۵ ۴۲.۱۴ ۶۵.۵۸ ۵۷.۶۳ ۳۸.۵۱ ۰.۴۹-
 دبت ۱۱.۸۲ ۱۱.۹۲ ۱۳.۸۱ ۱۳.۶۳ ۱۴.۱۱ ۰.۱۹
نیو عوایدو حساب ۲۲۷.۳۱ ۵۸۴.۶۸ ۷۰۵.۶۹ ۶۶۲.۹ ۲۸۳.۳۴ ۰.۲۵  د من
 کریدت ۳۲۷.۸۷ ۶۵۶.۰۵ ۸۰۴.۲۵ ۷۳۱.۶ ۳۴۵.۷ ۰.۰۵
 دبت ۱۰۰.۵۷ ۷۱.۳۶ ۹۸.۵۶ ۶۸.۷ ۶۲.۳۶ ۰.۳۸-
دونی  ۱۶۴.۳۸ ۵۰۰.۷۶ ۵۷۳.۶۷ ۵۵۸.۷۳ ۱۸۷.۷ ۰.۱۴ رسمی (جاری لی

 )مرستی
 کریدت ۱۶۴.۳۸ ۵۰۰.۷۶ ۵۷۳.۶۷ ۵۵۸.۷۳ ۱۸۷.۷ ۰.۱۴

 دبت .۰ .۰ .۰ .۰ .۰ 
دونی ۹۵.۹۱ ۱۰۸.۲۵ ۱۷۶.۹۳ ۱۵۰.۳۶ ۱۳۱.۶۸ ۰.۳۷  خصوصی لی
 کریدت ۱۶۳.۵ ۱۵۵.۲۹ ۲۳۰.۵۷ ۱۷۲.۸۷ .۱۵۸ ۰.۰۳-
 دبت ۶۷.۵۹ ۴۷.۰۴ ۵۳.۶۴ ۲۲.۵۱ ۲۶.۳۲ ۰.۶۱-
یز حساب ۴۰.۳ ۹۹.۶ ۱۰۲.۲۳ ۵۱۰.۹۹ ۳۸.۴۹ ۰.۰۴-  پان
 کریدت ۴۰.۳ ۹۹.۶ ۱۰۲.۲۳ ۵۱۰.۹۹ ۳۸.۴۹ ۰.۰۴-

 دبت .۰ .۰ .۰ .۰ .۰ 
دونی ۴۰.۳ ۹۹.۶ ۱۰۲.۲۳ ۵۱۰.۹۹ ۳۸.۴۹ ۰.۰۴- یزی لی  پان
 کریدت ۴۰.۳ ۹۹.۶ ۱۰۲.۲۳ ۵۱۰.۹۹ ۳۸.۴۹ ۰.۰۴-

 دبت .۰ .۰ .۰ .۰ .۰ 
 مالی حساب ۱۴۷.۵- ۳۴۶.۹۹ ۷۸.۲۹ ۳۳۸.۷۹ ۳۰۵.۴۸- ۱.۰۷
ونه ۲.۹۱ ۰.۴۳- ۵.۳۴ ۱۶.۴۴ ۲.۵۵ ۰.۱۲-  مستقیمه پآن
 شتمنی ۶.۱ ۲.۵۹ ۱۰.۱۲ ۱۸.۴۲ ۷.۷ ۰.۲۶
 )مسولیت(پورونه  ۳.۱۹ ۳.۰۲ ۴.۷۸ ۱.۹۸ ۵.۱۵ ۰.۶۱
ونه ۱۸.۲- ۴۱.۱۹ ۷۶.۷۲ ۳۶.۴۶- ۲۸.۹۸- ۰.۵۹  غیر مستقیمه پان
 شتمنی ۱۸.۲- ۴۱.۱۹ ۷۶.۷۲ ۳۶.۴۶- ۲۸.۹۸- ۰.۵۹

 )مسولیت(پورونه  .۰ .۰ .۰ .۰ .۰ 
ونه ۲۲.۵۴- ۲۹۰.۹۳- ۴۸.۵- ۶۰.۸۲ ۹۴.۷۱- ۳.۲  متفرقه پان
 شتمنی ۳۸.۲۲- ۷۴.۰۹- ۴۶.۰۳- ۱۵۸.۴۵ ۱۰۴.۳۱- ۱.۷۳
 )مسولیت(پورونه  ۱۵.۶۷- ۲۱۶.۸۴ ۲.۴۸ ۹۷.۶۳ ۹.۶- ۰.۳۹-
 شتمنیز زیرمی ۱۰۹.۶۷- ۵۹۷.۱۶ ۴۴.۷۴ ۲۹۷.۹۹ ۱۸۴.۳۳- ۰.۶۸
 خالصه تیروتنی ۷۷۲ ۶۷۴.۲۶ ۸۷۹.۷۷ ۶۷۴.۵۹ ۷۰۳.۴۷ ۰.۰۹-

  دافغانستان بانک/ او معلوماتو  ملی اداره  حصاییهد ا : رسچینه


