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 ۱۴۰۰ جوزا



 

  ب 
 

 خالصه گزارش
طور خالصه تحلیل، ب، ۱۴۰۰ جوزاماه آمریت عمومی سیاست پولی پیشرفت های فعلی اقتصاد کالن را در جریان  ماهانهگزارش 

، نخست خالصه شاخص های کلیدی اقتصاد افغانستان مورد بحث قرار در این گزارش یابی، و مورد مطالعه قرار میدهد.ارز

 یباشد. میگیرد که شامل سکتور های پولی، مالی، خارجی، و حقیقی م

پایه  ۱۳۹۹ جوزامیلیون افغانی ثبت رسیده است در حالیکه در اخیر ماه  ۳۲۹۰۹۴.۶۳مبلغ  ۱۴۰۰ جوزاپایه پولی در اخیر ماه 

میلیون افغانی به  ۲۹۳۸۲۶.۲۲مبلغ  ۱۴۰۰ جوزامیلیون افغانی رسیده بود. پول در دوران در ختم ماه  ۳۲۲۹۷۸.۲۷پولی به 

از آغاز سال مالی الی  میلیون افغانی ثبت گردیده بود. ۲۷۹۹۸۹.۸۹مبلغ  سال قبل جوزار ماه ثبت رسیده است ولی این رقم د

گردیده توسط د افغانستان بانک لیالم از طریق روند لیالم اسعار میلیون دالر امریکایی  ۱۰۸۸.۶۹در حدود  ۱۴۰۰اخیر ماه جوزا 

 ۹۵۶.۱۰در حدود  ۱۳۹۹از شروع سال مالی الی اخیر ماه جوزا ، اما، شده استمیلیارد افغانی از بازار جمع آوری  ۸۴.۴۰و مبلغ 

 گردیده است.میلیارد افغانی از بازار جمع آوری  ۷۳.۳۱گردیده و مبلغ  میلیون دالر امریکایی لیالم

افغانی رسیده  میلیارد ۸۰.۲۷، و ۹۸.۲۹، ۱۱۰.۱۰به ترتیب به  ۱۴۰۰ جوزااوراق بهادار در ختم ماه ، تقاضا، و فروش رقم اعالن شده

 میلیارد ۸۵.۳۷، ۱۱۷.۶۳، ۱۰۸.۱۰مقدار اعالن، تقاضا، و فروش اوراق بهادار به ترتیب به مبلغ  ۱۳۹۹ جوزااست. ولی در ختم ماه 

میلیارد  ۹.۰۰ مبلغ، الی ختم ماه جوزا، آغاز گردیده ۱۴۰۰ثور سال مالی  ۱۴. لیالم ودیعه که به تاریخ افغانی ثبت گردیده بود

 .میلیارد افغانی فروش به ثبت رسیده است ۴.۵۵، و میلیارد افغانی تقاضا ۴.۵۵، افغانی اعالن

درصد در  ۳.۴۰به  ۱۳۹۹ جوزادرصد در ماه  ۱.۱۰از ، و ترانسپورت تورم هسته به استثناء مواد غذایی و نوشابه های غیر الکولی

 جوزادرصد در ماه  ۱.۵۶نده بر اساس محاسبه ساالنه به نافزایش نموده است. شاخص عمومی قیمت مصرف ک ۱۴۰۰ جوزاماه 

درصد رسیده بود. کاهش در شاخص مواد غذایی  ۶.۳۶به  ۱۳۹۹ جوزاکاهش نموده، در حالیکه شاخص مذکور در ماه  ۱۴۰۰

درصد شاخص عمومی را  ۴۷.۷۸باعث گردیده تا شاخص عمومی قیمت مصرف کننده تنزیل یابد. شاخص مواد غذایی که 

کاهش نموده است، در حالیکه شاخص  ۱۴۰۰ جوزادرصد در ماه  -۰.۳۷به  ۱۳۹۹ جوزادرصد در ماه  ۱۲.۸۸ل میدهد از تشکی

درصد در ماه  ۳.۶۳به  ۱۳۹۹ جوزادرصد در ماه  ۰.۱۳درصد شاخص عمومی میباشد، از  ۵۲.۲۲مواد غیر غذایی که دربرگیرنده 

 افزایش یافته است. ۱۴۰۰ جوزا

درصد  ۳.۹۱به  ۱۳۹۸درصد رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال  -۱.۹۳ به ۱۳۹۹داخلی در سال  رشد تولیدات ناخالص

درصد  ۱۸.۶از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات  "شاخص های کلیدی احصائیوی"رسیده بود. سطح بیکاری نظر به گزارش 

 سنجش گردیده است. ۱۳۹۹برای سال 

میلیون دالر میباشد، در حالیکه کسر حساب متذکره  ۱۰۴۷.۴۳به  ۱۴۰۰ربع اول سال مالی  کسر حساب جاری بیالنس تادیات در

میلیون دالر ثبت گردیده است. کاهش دریافت های صادراتی، دریافت های خدماتی،    ۹۵۹.۳۵مبلغ  ۱۳۹۹در ربع اول سال مالی 

 جاری افزایش یابد.نس حساب از سوی دیگر، افزایش پرداخت های وارداتی باعث گردیده است که کسر بیال

 عواید مذکور به ۱۳۹۹ جوزا، در حالیکه در ماه میلیارد افغانی ثبت گردیده است ۳۷.۵۰ مبلغ ۱۴۰۰ جوزامجموع عواید در ماه 

میلیارد افغانی به ثبت  ۱۳۹.۷۰ مبلغ جوزاالی ختم ماه  ۱۴۰۰میلیارد افغانی میرسید. مجموع عواید از شروع سال مالی  ۲۱.۲۱

عواید داخلی  میلیارد افغانی کمک های خارجی میباشد. ۶۱.۵۴ میلیارد افغانی عواید داخلی و ۷۸.۱۶ یده است که شاملرس

 به ۱۳۹۹ جوزامیلیارد افغانی به ثبت رسیده است، در حالیکه این رقم در ماه  ۱۴.۴۷  مبلغ ۱۴۰۰ جوزاجمع آوری شده در ماه 

میلیارد افغانی ثبت گردیده  ۲۳.۰۳ مبلغ ۱۴۰۰ جوزامیلیارد افغانی رسیده بود. از طرف دیگر، کمک های خارجی در ماه  ۸.۳۹

 میلیارد افغانی رسیده بود. ۱۲.۸۲ به ۱۳۹۹ جوزاولی کمک های خارجی در ماه 

میلیارد  ۱۱۱.۹۸ یده است که شاملمیلیارد افغانی رس ۱۴۹.۷۰ به جوزاالی ختم ماه  ۱۴۰۰مجموع مصارف از آغاز سال مالی 

 ۲۲.۶۳ به ۱۴۰۰ جوزامیلیارد افغانی مصارف انکشافی میباشد. مصارف عادی در ماه  ۳۷.۷۲ افغانی مصارف عملیاتی )عادی( و

ین حال مصارف عدر  .به ثبت رسیده است نیمیلیارد افغا ۱۷.۰۲ مبلغ ۱۳۹۹ جوزامیلیارد افغانی رسیده است که این رقم در ماه 

 ۱۳.۵۷ مصارف انکشافی مبلغ ۱۴۰۰ جوزامیلیارد افغانی رسیده بود ولی در ماه  ۸.۹۴به مبلغ  ۱۳۹۹ جوزاانکشافی در ماه 

 میلیارد افغانی ثبت گردیده است.
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 سکتور پولی. ۱

 رشد پایه پولی و پول در گردش . ۱.۱

های اساسی و مؤثر تقاضای پولی،  داشت شرایط اقتصادی کشور و در چارچوب کانال آمریت عمومی سیاست پولی با در نظر

برنامه مالی دولت )عواید و مصارف بودیجوی(، چشم انداز رشد اقتصادی و سطح عمومی قیمت ها در کشور، پالن سیاست 

 پولی د افغانستان بانک را طرح می نماید. 

ن نموده  است. رشد پایه به همین اساس، آمریت عمومی سیاست پولی رشد پایه پولی را منحیث شاخص و هدف مقداری تعیی

در حدود  ۱۳۹۹پولی یکی از اهداف مقداری در برنامه تمدید تسهیل قروض می باشد. پایه پولی در اخیر سال مالی 

 ۱۴۰۰جوزا  ۳۱میلیون افغانی ثبت گردیده بود که رشد آن زیر سقف تعیین شده قرار داشت. پایه پولی بتاریخ  ۳۵۲۲۵۵.۹۹

ین زمان در اخیر عدرصد کاهش را نشان میدهد. در  ۶.۵۸افغانی ثبت گردیده است و در حدود  میلیون ۳۲۹۰۹۴.۶۳در حدود 

در صد رشد  ۰.۴۲میلیون افغانی ثبت گردیده بود و در حدود  ۳۲۲۹۷۸.۲۷، مقدار حقیقی پایه پولی ۱۳۹۹ماه جوزا سال مالی 

 مثبت را نشان میدهد. 

میلیون افغانی گزارش گردیده بود به  ۲۹۳۳۴۱.۳۸در حدود   ۱۴۰۰ال مالی به همین ترتیب، پول در دوران که در ابتدای س

در هد. درصد رشد را نشان مید ۰.۱۷میلیون افغانی افزایش یافته است و در حدود   ۲۹۳۸۲۶.۲۲به مبلغ  ۱۴۰۰جوزا  ۳۱تاریخ 

یون افغانی بوده است و حدود میل ۲۷۹۹۸۹.۸۹ ، مقدار حقیقی پول در دوران۱۳۹۹ین زمان در اخیر ماه جوزا سال مالی ع

 در صد رشد مثبت  را نشان میدهد. ۷.۹۶

می  ۱۴۰۰رشد کم مقدار پول در دوران ناشی از فروش اوراق بهادار با میعاد های طوالنی مدت و فروش سهوله در سال مالی 

، در گراف زیر نشان ۱۴۰۰ی چگونگی میزان رشد حقیقی و اهداف تعیین شده پایه پولی و پول در دوران برای سال مال باشد.

 داده شده است.

 

       ۱۴۰۰: پایه پولی و پول در دروران در جریان سال مالی ۱راف گ

 

 منبع: آمریت عمومی سیاست پولی  
 

 انباشت ذخایر خالص بین المللی  .۱.۲

اقتصاد ملی پنداشته میشود طی سالیان اخیر، افزایش ذخایر بین المللی دافغانستان بانک که از جمله شاخص های اساسی 

های بزرگ در نظام مالی کشور محسوب می گردد. بدون شک، میزان این ذخایر و چگونگی افزایش آن تأثیر  یکی از دستاورد

های پولی و نیز کنترول شاخص هایی چون نرخ مبادله افغانی، تورم پولی، حفظ ثبات و  مستقیم روی تطبیق بهتر سیاست

 ت دارد.دیانس تاتعادل بیال
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ین رقم امیلیون دالر بوده، که  ۸۱۸۶.۲۱حدود  ECFبرنامه ایر خالص بین المللی افغانستان نرخ ، ذخ۱۳۹۹در اخیر سال مالی 

ن زمان یعدهد ، در  میلیون دالر کاهش را نشان می ۵۰۲.۷۵میلیون دالر رسیده و به مقدار   ۷۶۸۳.۴۶به  ۱۴۰۰ جوزا ۳۱در  

میلیون  ۱۰۱.۲۱میلیون دالر ثبت شده و به مقدار  ۷۸۸۲.۶۹ مبلغ ذخایر خالص بین المللی ،۱۳۹۹ یدر اخیر ماه جوزا سال مال

جی و از وصول اندک کمک های خارناشی ایش را نسبت به آخر سال مالی قبلی نشان میدهد. دالیل این نزول عمدتاً دالر افز

 .باشدمزایده اسعار جهت مرفوع ساختن تقاضای اسعار می 

 

         ۱۴۰۰روند ذخایرخالص بین المللی طی سال مالی : ۲ گراف

 
 منبع: آمریت عمومی سیاست پولی 

 

ای مختلف میلیارد دالر امریکایی ذخیره ناخالص بین المللی دارد که با در نظر داشت معیار ه ۹.۴دافغانستان بانک در حدود 

ستفاده ادافغانستان بانک بصورت عموم از سه معیار کفایت ذخایر اندازه گیری کفایت ذخایر ارزی در سطح باالی قرار دارد. 

 می نماید.

 

 ۱: شاخص های کفایت ذخایر ارزی۱جدول 

 توضیحات افغانستان شاخص

                    درصد ذخایر به تولیدات ناخالص داخلی 

 ( ۲۰۲۰)اخیر سال مالی 

درصد ذخایر افغانستان به تولیدات ناخالص  درصد ۴۹.۰۵

 داخلی در حد باال قرار دارد. 

 پوشش واردات

 ( ۲۰۲۱)اخیر ماه جون 

ماه  ۳نسبت معمولی پوشش واردات حداقل  ماه ۱۴.۷۸

تذکر یافته است. یعنی ذخایر بین المللی 

 برابر بیشتر از نسبت های ۵افغانستان تقریباً 

 معمولی قرار دارد.

 ذخایر به پول گستردهدرصد 

 (۲۰۲۱)اخیر ماه جون 

افغانستان ذخایر به مراتب بیشتر از پول  ۲.۲۷

 گسترده را دارا می باشد.

 منبع: آمریت عمومی سیاست پولی 

                                                           
 ده است.با توجه به اینکه افغانستان قروض خارجی زیادی ندارد، از اندازه گیری شاخص قروض برای کفایت ذخیره استفاده نگردی 1



 

6 

 

 ابزارهای سیاست پولی  .۱.۳

اقتصاد از سه وسیله دافغانستان بانک بمنظور کنترول حجم پول در دوران، پایه پولی و مهار نوسانات شدید نرخ مبادله در 

ابزار سیاست پولی استفاده نموده است که پروسه لیالم اسعار هفته ای سه مرتبه، لیالم اوراق بهادار و ودیعه هفته ای یک 

 شود. مرتبه صورت میگیرد که جزئیات هر یک ذیالً توضیح داده می

 

 لیالم اسعار. ۱.۳.۱

میلیون دالر امریکایی را از طریق روند لیالم اسعار  ۱۰۸۸.۶۹دافغانستان بانک حدود ، ۱۴۰۰ جوزا ۳۱از شروع سال مالی  الی 

 ۱۳۹حدود  میلیارد افغانی را از بازار جمع آوری کرده است. همچنان، ۸۴.۴۰به فروش رسانیده است که  در مقابل در حدود 

 ۱۰.۷۵وارداتی( به فروش رسانیده که در مقابل شرکت برشنا )برق به  های تجارتی میلیون دالر امریکایی را از طریق بانک

فیصد مجموع تقاضای اسعاری  ۳۱.۷۴میلیارد افغانی را جمع آوری نموده است. با عرضه اسعار در مارکیت اسعاری به مقدار 

 مارکیت مرفوع گردیده است.

د لیالم اسعار به فروش رسیده است میلیون دالر امریکایی از طریق رون ۹۵۶.۱۰حدود  جوزا، ۳۱الی  ۱۳۹۹از شروع سال مالی 

میلیون دالر امریکایی از  ۱۰۳حدود  است. همچنان، گردیدهمیلیارد افغانی از بازار جمع آوری  ۷۳.۳۱ که  در مقابل در حدود

 گردیدهمیلیارد افغانی جمع آوری  ۷.۹۰که در مقابل  رسیدهشرکت برشنا )برق وارداتی( به فروش  های تجارتی به طریق بانک

 .است

 

       گذشتهسال مالی  ۳۱دالر طی  مقدار تقاضا و عرضه: ۳ گراف

 
 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی 

 

 فروش اوراق بهادار. ۱.۳.۲

 اوراق بهادار یکی از ابزار های دیگر سیاست پولی است که جهت مهار مقدار نقدینگی و اجرای سیاست پولی توسط دافغانستان

بانک استفاده میشود. از این وسیله بمنظور جذب بیشتر مازاد نقدینگی از سیستم بانکی، ترویج بازار ثانوی اوراق بهادار، 

های افغانی از مردم  های تجارتی به جذب بیشتر سپرده جلوگیری از تورم پولی، تنوع ابزارهای سیاست پولی و تشویق بانک

 .میباشد

میلیارد افغانی  ۹۸.۲۹میلیارد افغانی اعالن گردیده، مبلغ  ۱۱۰.۱۰ اوراق بهادار مجموعاً جوزا، ۳۱ی ال ۱۴۰۰از شروع سال مالی 

، درحالیکه از شروع سال است میلیارد افغانی مانده اوراق بهادار بوده ۴۶.۶۶ میلیارد افغانی فروش و مبلغ ۸۰.۲۷تقاضا، مبلغ  

میلیارد افغانی  ۱۱۷.۶۳مبلغ  که میلیارد افغانی اعالن گردیده ۱۰۸.۱۰عاً ، اوراق بهادار مجمو۱۳۹۹ جوزا ۳۱الی  ۱۳۹۹مالی 

 میلیارد افغانی مانده اوراق بهادار بوده است. ۳۴.۴۷میلیارد افغانی فروش و مبلغ  ۸۵.۳۷تقاضا، مبلغ 

سال  افغانی و از شروعمیلیون  ۱۹۴.۰۶جوزا به مبلغ  ۳۱الی  ۱۴۰۰مجموع پرداخت تکتانه اوراق بهادار از ابتدای سال مالی  

 میلیون افغانی بوده است. ۹۰.۵۵ ، به مبلغ۱۳۹۹جوزا  ۳۱الی  ۱۳۹۹مالی 



 

7 

 

      میلیارد افغانی(به ) : مانده اوراق بهادار در طی ده سال گذشته۴گراف 

 
 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی

 

 اوراق بهادار هفت روزه 

میلیارد افغانی  ۲۴.۹۵و فروش اوراق بهادار هفت روزه  ،، تقاضا، مجموعه اعالن۱۴۰۰ جوزا ۳۱الی  ۱۴۰۰از شروع سال مالی 

 ۰.۶۵ به آنمانده  اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  ۱.۹۲میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با ۳۳.۶۲میلیارد افغانی و  ۴۱.۶۲،

، تقاضا و فروش اوراق بهادار هفت مجموعه اعالن ۱۳۹۹ ماه جوزا سال مالی ین زمان در اخیرع. در می رسدمیلیارد افغانی  

در صد بوده و مقدار  ۰.۵۹ میانگین نرخ تکتانه میلیارد افغانی با ۲۷.۹۰ میلیارد افغانی و ۴۶.۴۵میلیارد افغانی ، ۲۵.۶۰روزه 

 سید.می رمیلیارد افغانی   ۱  به آنمانده  اوراق باقی

 

      ۱۴۰۰روزه در سال مالی  ۷نرخ تکتانه اوراق بهادار  فروش و اوسط: ۵گراف 

 
 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی
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 روزه  ۲۸اوراق بهادار 

 ۲۱.۳۸میلیارد افغانی ، ۲۱.۲۵روزه  ۲۸، تقاضا و فروش اوراق بهادار ، مجموعه اعالن۱۴۰۰ جوزا ۳۱الی  ۱۴۰۰از شروع سال مالی 

میلیارد  ۲.۷۵ به آنمانده  اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  ۲.۷۱میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با ۱۷.۴۸افغانی و میلیارد 

 ۲۴.۶۰روزه  ۲۸، تقاضا و فروش اوراق بهادار مجموعه اعالن ۱۳۹۹ ین زمان در اخیر ماه جوزا سال مالیع. در می رسدافغانی  

 اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  ۰.۸۹میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با ۲۴.۴۰و  ،فغانیمیلیارد ا ۲۹.۹۷میلیارد افغانی ،

 سید.می رمیلیارد افغانی   ۶.۰۵  به آنمانده 

 

      ۱۴۰۰روزه در سال مالی  ۲۸: فروش و اوسط نرخ تکتانه اوراق بهادار ۶گراف 

 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی

 

 روزه  ۹۱اوراق بهادار 

میلیارد  ۳.۱۵ ،میلیارد افغانی ۱۸.۶۰روزه  ۹۱ار و فروش اوراق بهاد ،، تقاضا، مجموعه اعالنجوزا ۳۱الی  ۱۴۰۰از شروع سال مالی 

میلیارد افغانی   ۱.۳۰ به آنمانده  اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  ۳.۷۳میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با ۲.۹۵و  ،افغانی

میلیارد  ۲۲.۲۰روزه  ۹۱ار ، تقاضا و فروش اوراق بهادمجموعه اعالن ۱۳۹۹ ین زمان در اخیر ماه جوزا سال مالیع. در می رسد

  به آنمانده  اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  ۱.۳۱میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با ۱۲.۳۹میلیارد افغانی و  ۱۵.۱۷ ،افغانی

 سید.می رمیلیارد افغانی   ۲.۵۹

 

      ۱۴۰۰روزه در سال مالی  ۹۱فروش و اوسط نرخ تکتانه اوراق بهادار : ۷گراف 

 

 
 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی 
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 روزه  ۱۸۲اوراق بهادار 

 ۲.۲۶ میلیارد افغانی، ۱۹.۰۰روزه  ۱۸۲و فروش اوراق بهادار  ،، تقاضا، مجموعه اعالن۱۴۰۰ جوزا ۳۱الی  ۱۴۰۰از شروع سال مالی 

میلیارد  ۲.۱۶به آنمانده  اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  ۳.۰۵میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با ۲.۱۶و  ،میلیارد افغانی

 ۲۱.۷۰روزه  ۱۸۲ر و فروش اوراق بهادا ،، تقاضامجموعه اعالن ۱۳۹۹ ین زمان در اخیر ماه جوزا سال مالیع. در می رسدافغانی  

مانده  اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  ۱.۶۰میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با ۶.۵۱و  ،میلیارد افغانی ۶.۷۱ ،میلیارد افغانی

 سید.می رمیلیارد افغانی   ۶.۵۱  به آن

 

      ۱۴۰۰روزه در سال مالی  ۱۸۲فروش و اوسط نرخ تکتانه اوراق بهادار : ۸گراف 

 

 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی

 

 روزه  ۳۶۴اوراق بهادار 

 میلیارد افغانی، ۲۶.۳۰روزه  ۳۶۴و فروش اوراق بهادار  ،، تقاضا، مجموعه اعالن۱۴۰۰ جوزا ۳۱الی  ۱۴۰۰از شروع سال مالی 

 ۳۹.۸۰به آنمانده  اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  ۴.۹۹میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با ۲۴.۰۵و  ،میلیارد افغانی ۲۹.۸۷

 ۳۶۴و فروش اوراق بهادار  ،، تقاضامجموعه اعالن ۱۳۹۹ ین زمان در اخیر ماه جوزا سال مالیع. در می رسدمیلیارد افغانی  

اوراق در صد بوده و مقدار  ۲.۶۵میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با ۱۴.۱۵و  ،یمیلیارد افغان ۱۹.۳۱ ،میلیارد افغانی ۱۴.۰۰روزه 

 سید.می رمیلیارد افغانی   ۱۸.۳۴  به آنمانده  باقی

 

       ۱۴۰۰روزه در سال مالی  ۳۶۴فروش و اوسط نرخ تکتانه اوراق بهادار : ۹گراف 

 
 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی
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 لیالم ودیعه:. ۱.۳.۳

افغانستان بانک با استفاده  رود. د باشد که جهت متنوع سازی ابزارهای سیاست پولی بکار می ابزار اسالمی سیاست پولی می

های بتوانند مازاد نقدینگی بخش بانکداری اسالمی را که نمی  از حساب دریچه بانکداری اسالمی در صدد آن است تا بانک

 توانند در لیالم اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند، بفروش برساند. 

 ۹.۰۰ ًمجموعا ،۱۴۰۰ده است که در اخیر ماه جوزا فروش ودیعه را آغاز نمو ۱۴۰۰ثور سال مالی  ۱۴  به تاریخ افغانستان بانک د

میلیارد افغانی  ۲.۵۲ و مبلغ ،میلیارد افغانی فروش ۴.۵۵میلیارد افغانی تقاضا، مبلغ  ۴.۵۵گردیده، مبلغ میلیارد افغانی اعالن 

 میلیارد افغانی سهوله پرداخت کرده است. ۲.۱۰است، همچنان مبلغ  مانده آن بوده

 

 تکتانه پرداخت شده. ۱.۴

سال مالی پرداخت گردیده  ۱۲چارت ذیل مقدار پرداخت تکتانه ای که از بابت اوراق بهادار توسط د افغانستان بانک، در طول 

 است را نشان میدهد. 
 

       سال مالی ۱۲: تکتانه پرداخت شده اوراق بهادار در طی ۱۰گراف 

 

 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی 

 
 نرخ مبادله . ۱.۵

با وجودیکه د افغانستان بانک نرخ مبادله را مورد هدف قرار نمیدهد، نوسانات آنرا با در نظرداشت اهمیت تاثیر آن باالی سایر 

تقاضا و  ،شاخص های اقتصادی به دقت کامل زیر نظر دارد. در نظام بازار آزاد، نوسانات در نرخ مبادله یک امر طبیعی بوده

اصلی تعیین کننده نرخ مبادله در بازار میباشد. طبق آمار موجود، نرخ مبادله افغانی در برابر دالر امریکایی و سایر عرضه عامل 

 ارز های عمده بین المللی از ابتدای سال روان مالی تا اکنون شاهد یک سلسله نوسانات بوده است. 

افغانی ثبت گردیده است که  ۷۷.۵۲ابل دالر امریکایی بطور اوسط نرخ مبادله افغانی در مق، جوزا ۳۱ الی ۱۴۰۰ از اول سال مالی

داشته است و همچنان نرخ تبادله در ختم ماه جوزا امسال در  ۱۴۰۰از شروع سال مالی  را درصد کاهش ارزش ۲.۱۲در حدود 

 افغانی ثبت گردیده است. ۷۸.۷۷حدود 

افغانی ثبت گردیده است  ۷۶.۶۷مقابل دالر امریکایی بطور اوسط نرخ مبادله افغانی در ، جوزا ۳۱ الی ۱۳۹۹از اول سال مالی 

 ۱۳۹۹داشته است و همچنان نرخ تبادله در ختم ماه جوزا  ۱۳۹۹از شروع سال مالی  را درصد افزایش ارزش ۱.۷۵ که در حدود

 افغانی ثبت گردیده است. ۷۷.۰۶در حدود 
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      ۱۴۰۰طی سال مالی  : نرخ مبادله افغانی در مقابل دالر امریکایی در۱۱گراف 

 

 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی
 

 :بطور ربعوار() ۱۴۰۰-۱۳۹۴نرخ مبادله مؤثر اسمی و حقیقی برای سال های 

     بطور ربعوار() ۱۴۰۰الی  ۱۳۹۴نرخ مبادله مؤثر اسمی و حقیقی برای سال های :  ۱۲گراف 

 

 پولیمنبع: آمریت عمومی سیاست 

 

 گراف فوق: توضیح

 حقیقی و اسمی ماهانه، هفته وار و روزانه مشکالت و محدودیت های آتی موجود می باشد: برای محاسبه نرخ مبادله مؤثر

( ارقام تجارت منحیث اولین و مهمترین بشکل ربعوار تدوین می شود و این کوتاه ترین زمان برای جمع آوری ارقام می ۱

 باشد.

( ارقام تورم افغانستان و شرکای تجاری افغانستان به صورت ماهانه منتشر می شود که این موضوع سبب می گردد تا ۲

 دست آمریت سیاست پولی را از محاسبه هفته وار و روزانه نرخ مبادله مؤثر حقیقی و اسمی کوتاه کند. 

رضیات بیشتر را مدنظر گرفت که این موضوع سبب ( برای محاسبه این شاخص با فریکونسی بیشتر باعث می گردد تا ف۳

 می گردد تا مؤثریت این ابزار ها کاهش یابد.
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 تفسیر ارقام نرخ مبادله مؤثر حقیقی و اسمی:

 ۱۴۵.۴ = مبادله مؤثر اسمی نرخ

طی چند سال نرخ مبادله مؤثر اسمی بیانگر آنست که افغانی در برابر سبد اسعار شرکای بزرگ تجاری افغانستان  ۱۴۵.۴ارزش 

این رقم نشان می دهد که افغانی از بعد واردات  ارزش اساس(. ۱۰۰سال اساس و  ۱۳۹۴)حمل اخیر صعود ارزش نموده است 

 قوی و از بعد صادرات ضعیف گردیده است.

 ۱۱۴.۲=  مبادله مؤثر حقیقی نرخ

مبادله مؤثر حقیقی یک گام جلوتر است زیرا این شاخص تورم شرکای بزرگ تجاری افغانستان را با تورم افغانستان  نرخ

نشان می دهد که افغانستان تورم پایداری نسبت به شرکای  ۱۱۴.۲به  ۱۱۶.۴مقایسه می کند. کاهش نرخ مبادله مؤثر حقیقی از 

نشان می دهد که افغانستان از بعد صادرات کمتر  ۱۰۰مؤثر حقیقی بیش تر از تجاری خویش دارد. به معنی کامل نرخ مبادله 

 .رقابت پذیر است و از بعد واردات نسبت به شرکای عمده تجاری

 

 یادداشت: 

همچنان جدول  گزارش درج گردیده است.این  ۱نرخ ارز بعضی از کشورهای مهم و شرکاء تجارتی افغانستان در ضمیمه شماره 

بیان گردیده است. ۱نرخ  مبادله  مؤثر اسمی و حقیقی در ضمیمه شماره 
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 : شاخص های پولی۲جدول 

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی 

 شاخص ها
 حوت   ثور جوزا سنبله  قوس  حوت  حمل  ثور  جوزا

۱۱.۸۰ ۱۲ 
 سقف پایه پولی  )%(

۶.۵۸-  ۶.۸-  ۹.۴-  ۱۰.۱۹-  ۹.۶۸ ۱.۸۲ ۰.۴۲ ۹۰.۱  ۸-  

 رشد حقیقی پایه پولی )%(

 رشد حقیقی پایه پولی )میلیون افغانی( ۲۹۵۲۲۴.۵۲ ۳۲۷۷۴۴.۷۹ ۳۲۲۹۷۸.۲۷ ۳۲۷۴۷۳.۸۰ ۳۵۲۷۵۵.۷۸ ۳۱۶۳۴۸.۲۹ ۳۱۹۱۴۸.۵۴ ۳۲۸۳۱۸.۵۷ ۳۲۹۰۹۴.۶۳

 سقف پایه پولی  )میلیون افغانی( ۳۳۱۰۳۹.۹۴ ۳۳۷۸۶۲.۰۰ ۳۴۰۸۷۳.۸۵ ۳۵۰۷۰۷.۷۷ ۳۶۰۸۶۷.۷۲ ۳۶۲۵۰۵.۱۹ ۳۶۶۲۳۰.۷۴ ۳۶۹۹۷۶.۰۶ ۳۷۳۳۹۱.۳۵

 رشدحقیقی پول در دوران )میلیون افغانی( ۲۵۹۳۰۲.۱۲  ۲۸۲،۱۳۷.۲۲ ۲۷۹۹۸۹.۸۹ ۲۸۳۴۳۸.۲۲ ۲۹۳۳۴۱.۳۸ ۲۸۵۰۰۳.۰۲ ۲۸۶۴۶۳.۲۵ ۲۹۶۳۱۹.۷۵ ۲۹۳۸۲۶.۲۲

 پول در دوران )میلیون افغانی (سقف  ۲۶۶۹۳۸.۶۳  ۲۷۵،۱۲۲.۰۱ ۲۷۴۸۶۸.۳۴ ۲۸۲۷۹۸.۰۶ ۲۹۷۴۷۴.۴۳ ۳۰۰۵۷۴.۴۶ ۳۰۴۵۹۰.۹۴ ۲۹۶۳۱۹.۷۵ ۳۱۰۳۵۵.۱۸

 رشد حقیقی  ذخایر بین المللی )میلیون دالر ( ۷۷۱۱.۸۵  ۷،۹۱۹.۷۳ ۸۱۲۸.۷۸ ۸۳۳۴.۴۰ ۸۳۹۸.۱۱ ۸۱۴۷.۶۸ ۷۷۹۶.۱۹ ۸۱۱۵.۸۲ ۷۶۸۳.۴۶

 ذخایر بین المللی  )میلیون دالر(سقف  ۷۸۴۶.۰۷  ۷،۹۲۰.۷۷ ۷۹۱۹.۴۱ ۷۹۱۹.۴۱ ۷۸۱۹.۰۰ ۸۱۷۸.۳۳ ۸۰۱۷.۲۱ ۷۹۷۵.۳۰ ۷۹۳۰.۶۱

 مانده اوراق بهادار )میلیون افغانی( ۳۰۴۵۵.۰۰ ۳۰۲۱۰.۰۰ ۳۴۴۹۵.۰۰ ۳۹۵۹۰.۰۰ ۴۶۴۰۰.۰۰ ۴۴۶۳۵.۰۰ ۴۲۶۳۵.۰۰ ۴۵۵۳۵.۰۰ ۴۶۶۶۵.۰۰

 اجباری(  میلیون افغانیذخایر الزامی )ذخایر  ۵،۹۲۸.۷۵  ۶،۲۷۱.۶۷ ۶،۲۷۱.۶۷ ۶،۹۱۴.۳۶ ۷،۳۱۴.۹۸ ۸،۰۵۶.۰۵ ۷،۳۹۴.۳۰ ۷،۳۳۴.۳۰ ۷،۶۲۸.۸۰

آمریت عمومی سیاست پولی/بع:  سکتور پولیمن
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 . سکتور حقیقی۲

 . نرخ تورم عمومی۲.۱

کاهش  ۱۴۰۰درصد در ماه جوزا  ۱.۵۶به  ۱۳۹۹درصد در ماه جوزا  ۶.۳۶، از ساالنهمبنای تغییرات بر شاخص عمومی نرخ تورم 

به و جود آمده و شاخص عمومی را تحت تأثیر قرار داده است، درحالیکه این کاهش از بخش شاخص مواد غذایی نموده است. 

 شاخص مواد غیرغذایی نشان دهنده افزایش می باشد. 

 

         (، به %: نرخ تورم )تغییرات ساالنه۱۳ گراف

 
 افغانستان بانک د /اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 

 

 (نرخ تورم )تغییرات ساالنه: ۳ جدول
 ها شاخص ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی  

  ۱۳۹۹جدی  ۱۳۹۹دلو   ۱۳۹۹حوت  ۱۴۰۰حمل  ۱۴۰۰ثور  ۱۴۰۰جوزا 

۱.۵۶ ۱.۳۵ ۰.۸۰-  تورم عمومی  ۴.۱۱ ۴.۱۳ ۴.۴۲ 

۰.۳۷-  ۱.۶۰-  ۴.۷۳-  مواد غذایی   ۶.۱۰ ۵.۳۲ ۴.۹۶ 

 مواد غیرغذایی   ۲.۱۶ ۲.۹۵ ۳.۸۸ ۳.۶۰ ۴.۶۰ ۳.۶۳

 دافغانستان بانک /اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 

 
 تورم شاخص مواد غذایی. ۲.۲

درصد در  ۱۲.۸۸ ساس محاسبه ساالنه، ازابر  ،درصد شاخص عمومی را تشکیل میدهد ۴۷.۷۸ شاخص قیمت مواد غذایی که

پائین آمدن تمامی اجزای فرعی  از کاهش نموده است. این کاهش ناشی ۱۴۰۰درصد در ماه جوزا  -۰.۳۷به   ۱۳۹۹ماه جوزا 

 .تأثیر قرارا داده استو شاخص عمومی را در دروه تحت ارزیابی تحت شاخص مواد غذایی بوجود آمده 

درصد  ۱۲.۴۹درصد شاخص عمومی را به خود اختصاص داده است، بر اساس محاسبه ساالنه، از  ۷.۵که  شاخص قیمت  گوشت 

ماه مشابه سال  دردلیل افزایش شاخص قیمت گوشت کاهش نموده است.  ۱۴۰۰درصد در ماه جوزا  ۵.۰۳به  ۱۳۹۹ر ماه جوزا د

در فارم های  ویروس کرونا و همچنان کم شدن فعالیت ها باالی واردات به دلیل شیوع گذشته محدویدت های وضع شده

 را به خود گرفته است.  عادیحالت ری این محدودیت ها از بین رفته و ال جاکه خوشبختانه در ماه جوزا س است مرغداری بوده
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ساس محاسبه ساالنه، از ، نرخ تورم برادرصد شاخص عمومی را تشکیل میدهد ۵که  میوه جات خشک و تازه  قیمت شاخص

قیمت در این جزء  کاهش نموده است. دلیل کاهش  ۱۴۰۰در صد در ماه جوزا  ۳.۶۳درصد در ماه جوزا سال گذشته به  ۱۰.۸۸

شاخص در کشور افزایش در حاصالت شفتالو در والیت کنر، افزایش در حاصالت تربوز و خربوزه در کشور بخصوص در والیات 

 و کندز بوده که سبب کم شدن قیمت میوه جات خشک و تازه در دوره تحت ارزیابی گردیده است.  ،تخار ،هلمند

 

 ، به %(و نوشابه های غیر الکولی )تغییرات ساالنه: تورم مواد غذایی ۴ جدول 

 دافغانستان بانک /اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 

 

 ورم شاخص مواد غیر غذایی. ت۲.۳

نرخ تورم بر اساس محاسبه درصد وزن در شاخص عمومی می باشد.  ۵۲.۲۲شاخص قیمت مواد غیر غذایی در بر گیرنده 

درصد در ماه جوزا سال جاری افزایش نموده است. این افزیش ناشی از بلند  ۳.۶۳به  ۱۳۹۹صد در ماه جوزا در ۰.۱۳ساالنه، از 

قبیل قیمت تنباکو، سرپناه، لوازم منزل، ترانسپورت، مخابرات و تعلیم و رفتن قیمت اجزای فرعی شاخص مواد غیرغذایی از 

 تربیه می باشد. 

ر بیشترین تأثیر گذاری یبا کمتر ترین تغی به خود اختصاص داده استدرصد شاخص عمومی را  ۱۹.۱۰که سرپناه قیمت  شاخص 

در صد ماه  ۲.۹۹به  ۱۳۹۹در صد در ماه جوزا  -۴.۰۲. بر اساس محاسبه ساالنه، از نموده استرا باالی شاخص عمومی وارد 

درصدی قیمت گاز طبعی در بازار جهانی و همچنان افزایش قیمت برق از طرف  ۹۹افزایش نمود است. افزایش  ۱۴۰۰جوزا 

 غذای در دوره تحت ارزیابی گردیده است. غیر  ریاست شرکت برشنا عوامل اند که سبب بلند رفتن قمیت شاخص مواد

 -۱۰.۴۴صاص داده است، بر مبنای محاسبه ساالنه، از تدرصد شاخص عمومی را به خود اخ ۴.۳۲که ترانسپورت قیمت  شاخص

فت قیمت نفت در بازار جهانی، قیمت ن است. افزایش افزایش یافته ۱۴۰۰جوزا درصد در ماه  ۶.۵۱به  ۱۳۹۹درصد در ماه جوزا 

درصد افزایش نموده  ۸۱درصد و  ۹۳و دیزل در دوره تحت ارزیابی بالترتیب  قیمت پطرول  .را در کشور تحت تأثیر قرار میدهد

در ماه مشابه سال گذشته به  ها که این مسافرت دانست، یی و زمینیمسافرت های هوا افزایشنرا میتوان که عامل اصلی آ

ت نورمال  را بخود گرفته و سبب دوباره حال ۱۴۰۰ولی در ماه جوزا دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مسدود گریدده بود 

 بلند رفتن قیمت ترانسپورت در کشور گردیده است.

 ۱۳۹۹سال مالی  ۱۴۰۰سال مالی 
 اقالم 

 جوزا

 ۱۴۰۰ 

 ثور

 ۱۴۰۰ 

حمل 

۱۴۰۰ 

 حوت

۱۳۹۹ 

 دلو

 ۱۳۹۹ 

جدی 

۱۳۹۹ 
  وزن )%(

۰.۳۷-  ۱.۶۰-  ۴.۷۳-  ۴.۹۶ ۵.۳۲ ۶.۱۰ ۴۷.۷۸ 
 مواد غذایی و نوشابه غیرالکولی

۴.۹۳-  ۳.۷۰-  ۲.۰۴-  نان، آرد و غله   ۱۴.۶۱ ۸.۶۹ ۸.۹۲ ۸.۹۶ 

 گوشت   ۷.۵۰ ۹.۷۶ ۸.۸۶ ۹.۱۷ ۷.۴۸ ۶.۵۲ ۵.۰۳

۲.۴۲-  ۲.۷۸-  شیر، پنیر و تخم    ۴.۷۰ ۵.۹۵ ۳.۳۳ ۳.۵۱ ۰.۶۹ 

 روغن   ۴.۵۸ ۱۴.۸۷ ۱۶.۱۶ ۱۸.۷۸ ۱۵.۸۷ ۱۳.۷۲ ۱۵.۸۰

۳.۶۳ ۰.۳۶ ۸.۸۷-  ۰.۲۷-  میوه خشک و تازه   ۴.۹۸ ۲.۶۴ ۱.۶۵ 

۹.۶۸-  ۱۶.۵۵-  ۳۰.۹۱ ۹.۶۹-  ۶.۷۸-  ۳.۷۳-  سبزیجات   ۶.۰۱ 

۲.۴۴ ۳.۱۹ ۳.۶۹ ۷.۰۸ ۶.۲۵ ۵.۶۰ ۷۴.۲  شکر و شیرینی  

۱۲.۷۵-  ۳۱۴.۹-  ۲۱.۳۵-  ۹.۱۰-  ۶.۸۵-  ۵.۰۲-  مصاله   ۱.۲۹ 

 نوشابه غیر الکولی   ۱.۳۶ ۳.۰۵ ۲.۱۷ ۲.۱۴ ۲.۳۶ ۱.۷۵ ۲.۲۲
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 ، به %(تورم مواد غیرغذایی )تغییرات ساالنه :۵ جدول

 اقالم  ۱۳۹۹سال مالی                           ۱۴۰۰سال مالی 

 جوزا

 ۱۴۰۰ 

 ثور

 ۱۴۰۰ 

حمل 

۱۴۰۰ 

 حوت

۱۳۹۹ 

دلو 

۱۳۹۹ 

جدی 

۱۳۹۹ 
  وزن )%(

 مواد غیرغذایی، دخانیات و خدمات ۵۲.۲۲ ۲.۱۶ ۲.۹۵ ۳.۸۸ ۳.۶۰ ۴.۶۰ ۳.۶۳

 تنباکو ۰.۳۲ ۴.۹۷ ۵.۳۵ ۵.۵۰ ۴.۷۳ ۴.۶۵ ۴.۳۴

 البسه ۴.۵۶ ۶.۹۳ ۵.۵۱ ۶.۱۶ ۶.۷۲ ۶.۰۱ ۶.۵۳

۲.۹۹ ۴.۷۸ ۲.۵۳ ۲.۵۱ ۲.۱۶ ۰.۲۸-  سرپناه ۱۹.۱۰ 

 اثاثیه منزل ۱۱.۹۳ ۶.۰۸ ۵.۴۰ ۶.۶۲ ۶.۱۳ ۵.۴۰ ۵.۹۶

۰.۷۶-  معالجه و تداوی ۶.۲۳ ۶.۰۸ ۵.۷۳ ۵.۳۵ ۴.۱۴ ۳.۱۸ 

۶.۵۱ ۵.۰۸ ۲.۰۷-  ۲.۴۲-  ۸.۳۴-  ۱۱.۸۱-  ترانسپورت ۴.۳۲ 

۰.۰۳-  ۰.۳۸ ۰.۵۴ ۰.۷۶ ۰.۶۸-  ۰.۶۶-  مخابرات ۱.۶۹ 

۰.۱۸-  اطالعات و فرهنگ ۱.۱۴ ۱.۳۰ ۰.۵۸ ۱.۹۰ ۰.۷۸ ۰.۷۸ 

 تعلیم و تربیه ۰.۳۶ ۵.۴۸ ۵.۰۸ ۵.۰۲ ۶.۱۳ ۶.۲۷ ۵.۶۵

۰.۳۶ ۰.۱۸ ۰.۰۶-  ۰.۳۰ ۰.۳۹-  ۰.۱۴-  رستورانت و هوتل ۱.۱۳ 

 متفرقه ۱.۴۳ ۹.۰۵ ۸.۳۸ ۶.۳۵ ۴.۱۴ ۴.۶۲ ۱.۷۲

 دافغانستان بانک /اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 

 

 تورم هسته. ۲.۴

میتود به منظور معیار تورم هسته تغییرات سطح عمومی قیمت ها را بطور مشخص تر و دقیق تر مورد مطالعه قرار میدهد. این 

تحلیل تغییرات تورمی با بیرون ساختن عوامل غیرعادی از شاخص که میتواند ناشی از تغییرات فصلی یا حاالت خاص دیگری 

باشد مورد استفاده قرار می گیرد. در این میتود، اجزایکه قیمت شان بطور غیر نورمال تغییر کرده است در شاخص در نظر 

  .گردد ر گذاری آن باالی شاخص عمومی جلوگیرید تا از تاثینگرفته نمیشو

عبارت از اوسط خالصه شده می باشد. این معیار یک بخش مشخص شاخص را  تورم هستهیکی از میتود های معمول و مهم 

 ۵.۹۹. بر اساس این معیار، تورم از دربر گرفته و بر اساس اوسط ساده شاخص بعد از حذف اجزای مورد نظر محاسبه میگردد

 درصد در دور تحت ارزیابی کاهش نموده است.   ۲.۲۱به  ۱۳۹۹ جوزادرصد در ماه  

جوزا درصد در ماه  ۱.۱۰بر اساس محاسبه ساالنه، از و ترانسپورت ،شاخص عمومی به استثنای مواد غذایی و نوشابه غیر الکولی

 افزایش نموده است.  ۱۴۰۰جوزا در صد در ماه  ۳.۴۰ به ۱۳۹۹

در ماه جوزا سال بر اساس  محاسبه ساالنه،  و ترانسپورت ،مصرف کننده به استثنای نان و غله، روغن شاخص عمومی قیمت

  درصد محاسبه گردیده است.  ۴.۶۱درصد رسیده است، درحالیکه این رقم درماه مشابه سال گذشته  ۱.۷۸به  ۱۴۰۰

درصد  ۱.۰۵به  ۱۳۹۹ جوزادر صد در ماه  ۹.۶۸از بر اساس محاسبه ساالنه، و ترانسپورت  ،خص عمومی به استثنای سرپناهشا

   نموده است.  کاهش ۱۴۰۰ درماه جوزا

درصد رسیده  ۳.۶۳به  ۱۴۰۰در ماه جوزا  براساس محاسبه ساالنهشاخص عمومی به استثنای مواد غذایی و نوشابه غیر الکولی 

 درصد محاسبه گردیده است.  ۰.۱۳ است، در حالیکه این رقم در ماه مشابه سال گذشته 

جوزا درصد در ماه  ۱.۳۷به  ۱۳۹۹ جوزادر صد در ماه  ۷.۱۱بر اساس محاسبه ساالنه، از شاخص عمومی به استثنای ترانسپورت 

 .یافته استکاهش  ۱۴۰۰
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 تغییرات ساالنه، به %(): تورم هسته ۶ جدول

جوزا 

۱۳۹۹ 

 ثور

۱۴۰۰ 

 حمل

۱۴۰۰ 

حوت 

۱۳۹۹ 

 دلو

۱۳۹۹ 

جدی 

۱۳۹۹ 

 اقالم

 (%۳۰نرخ تورم  بر اساس محاسبه اوسط خالصه شده ) ۳.۹۸ ۳.۶۱ ۳.۷۸ ۲.۲۶ ۲.۶۸ ۲.۲۱

 شاخص عمومی به استثنای مواد غذایی و نوشابه و ترانسپورت ۳.۴۰ ۳.۹۴ ۴.۴۲ ۴.۰۹ ۴.۵۶ ۳.۴۰

۱.۷۸ ۱.۴۵ ۱.۴۶-  ، غله، ورغن و ترانسپورتشاخص عمومی به اسثتثنای نان ۳.۴۳ ۳.۱۴ ۳.۰۵ 

۱.۰۵ ۰.۵۰ ۱.۴۱-  به استثنای سرپناه و ترانسپورت می شاخص عمو ۵.۹۴ ۵.۲۰ ۵.۱۸ 

 شاخص عمومی به استثنای مواد غذایی و نوشابه ۲.۱۶ ۲.۹۵ ۳.۸۸ ۳.۶۰ ۴.۶۰ ۳.۶۳

۱.۳۷ ۱.۲۱ ۰.۷۵-  شاخص عمومی به استثنای ترانسپورت ۴.۷۹ ۴.۶۵ ۴.۷۱ 

 دافغانستان بانک /اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 

 

                       (، به %تورم هسته )تغییرات ساالنه: ۱۴گراف 

 
 دافغانستان بانک /اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 

 

 تولیدات ناخالص داخلی و نرخ بیکاری .۲.۵

 رشد اقتصادی

 ، بهو خدمات ،سکتور زراعت، صعنت به علت عملکرد ضعیف ۱۳۹۸رشد تولیدات ناخالص داخلی کشور در مقایسه با سال 

درصد  ۳.۹۱رشد تولیدات ناخالص داخلی   ۱۳۹۸، در حالیکه در سال کاهش نموده است ۱۳۹۹ مالی درصد در سال -۱.۹۳

در درصد  ۵۶.۰۷سکتور خدمات سهم و ، ۱۲.۴۷سکتور صنعت ، سهم درصد ۲۷.۰۱سهم سکتور زراعت محاسبه گریده بود. 

 .ا تشکیل میدهدتولیدات ناخالص داخلی ر

 سطح بیکاری

درصد در  ۱۸.۶به اداره ملی احصائیه و معلومات  "شاخص های کلیدی احصائیوی "گزارشبه اساس سطح بیکاری در کشور 

 محاسبه گردیده است. ۱۳۹۹سال 
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  : فیصدی رشد تولیدات ناخالص داخلی۷ جدول

 ئیه و معلوات / دافغانستان بانکاداره ملی احصا منبع:
 

 سهم سکتورها در تولیدات ناخالص داخلی : ۸ جدول

 ئیه و معلوات / دافغانستان بانکاداره ملی احصا منبع:

 

       )به %( : فیصدی رشد تولیدات ناخالص داخلی۱۵ گراف

 

 معلوات / دافغانستان بانکئیه و اداره ملی احصا منبع:

 

 سکتور ها ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹

۵.۳۱ ۱۷.۴۶ ۴.۴۲-  زراعتسکتور  ۶.۴۱ 

۴.۲۲-  سکتور صنعت ۹.۲۱ ۱۱.۰۷ ۴.۸۵ 

۴.۷۶-  ۱.۳۹-  ۱.۹۴ ۰.۶۸-  سکتور خدمات 

۱.۹۳-   تولیدات ناخالص داخلی ۲.۶۵ ۱.۱۹ ۳.۹۱ 

 سکتور ها ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹

 سکتور زراعت ۲۶.۴۲ ۲۲.۰۴ ۲۵.۷۷ ۲۷.۰۱

 سکتور صنعت ۱۰.۰۵ ۱۳.۳۹ ۱۴.۰۶ ۱۲.۴۷

 سکتور خدمات ۵۸.۳۳ ۵۹.۴۸ ۵۵.۴۷ ۵۶.۰۷
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 . سکتور خارجی۳

 بیالنس حساب جاری .۳.۱

یافته  افزایشدر صد  ۹حدود  ۱۴۰۰کسر حساب جاری )شامل انتقاالت رسمی( در ربع اول سال مالی  ربعوار،یسه به اساس مقا

سال  عین ربع بود در گردیده ثبت  ییمریکاامیلیون دالر  ۹۵۹.۳۵به مبلغ  ۱۳۹۹سال  ربع اول است. کسر حساب جاری که در

کسر حساب جاری بیالنس تادیات ناشی  افزایشافزایش نموده است.  ییمریکامیلیون دالر ا ۱۰۴۷.۴۳به مبلغ  ۱۴۰۰مالی 

تی در جریان داو به همین ترتیب افزایش در پرداخت های وار ،کاهش دریافت های صادراتی، کاهش دریافت های خدماتیاز

  می باشد. ۱۴۰۰اول سال مالی ربع 

 

 بیالنس حساب کاال ها  .۳.۱.۱

درصد افزایش را نشان میدهد. کسر  ۳حدود  ۱۴۰۰در ربع اول سال مالی  از نقطه نظر بیالنس تادیات کشور کسر حساب کاالها

 ۱۴۰۰بود در عین ربع سال مالی  گردیدهثبت  ییمریکاامیلیون دالر  ۱۱۷۵.۴۳ به مبلغ حساب کاالها که در ربع اول سال قبل

 رسیده است. ییمریکاا میلیون دالر ۱۲۱۳.۴۳به مبلغ 

در صد  ۲سیر نزولی داشته و حدود  نظر به عین ربع سال قبل ۱۴۰۰سال مالی ربع اول در کل ارزش صادرات کاالهای کشور در 

 ییمریکاادالر میلیون  ۲۰۳.۶۴ به مبلغ ۱۳۹۹را نشان میدهد. ارزش مجموعی صادرات کشور که در ربع اول سال مالی کاهش 

متحرکین اصلی این کاهش رسیده است.  ییمریکاادالر  میلیون ۲۰۰.۱۰جاری به مبلغ  سال در عین ربع ولی بود گردیدهثبت 

 در کل صادرات، کاهش صادرات نباتات طبی میباشد.

درصدی  ۳افزایش نگر انمای نظر به عین ربع سال قبل ۱۴۰۰سال مالی  ربع اول به همین ترتیب ارزش کلی واردات کاالها در

 میلیون ۱۴۱۳.۶۲داده شده بود، به مبلغ  راپور ۱۳۹۹که در ربع اول سال مالی  ییمریکاادالر  میلیون ۱۳۷۹.۰۷ مبلغ و از بوده

در عین ربع سال جاری رسیده است. متحرکین اصلی این افزایش در کل واردات، افزایش واردات کاالهای  ییمریکاادالر 

  ندم، روعن نباتی، شکر و ادویه جات طبی( میباشد.گمصرفی )آرد، 
 

          : بیالنس حساب تجارت۱۶گراف 

 
 عمومی سیاست پولی، محاسبه آمریت اداره ملی احصائیه و معلومات/د افغانستان بانکمنبع: 
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 بیالنس حساب خدمات .۳.۱.۲

در صد افزایش را نشان  ۹۰کسر حساب خدمات  ۱۴۰۰به اساس مقایسه ربعوار احصائیه های تجارت، در ربع اول سال مالی 

ین ربع در ع ییمریکاامیلیون دالر  ۱۴۱.۷۴به مبلغ  ۱۳۹۹ مالی در ربع اول سال ییمریکاامیلیون دالر  ۷۴.۴۶ مبلغ از ومیدهد 

درصد افزایش  ۸حدود  ۱۴۰۰در ربع اول سال مالی  (کاالها و خدماتتجارت ) درکل کسر حساب رسیده است. ۱۴۰۰سال مالی 

و افزایش مالیم در پرداخت های  ،. این افزایش ناشی از کاهش دریافت های صادراتی، کاهش دریافت های خدماتینموده است

 میباشد. ۱۴۰۰در جریان ربع اول سال مالی  وارداتی

 

 حساب عاید اولیه .۳.۱.۳

در ربع اول  ییمریکاادالر  میلیون ۶۳.۲۳اید اولیه که منعکس کننده ، مازاد حساب عوقابل دسترسبه اساس مالحظه آمار 

در صد کاهش را  ۶۱رسیده است  که حدود  ییمریکاادالر  میلیون ۲۴.۳۹به مبلغ روان سال  عین ربعبود در  ۱۳۹۹سال مالی 

 خارجی میباشد. های اریگذسرمایه از ناحیه ناشی از کاهش عواید  اًن کاهش در حساب عواید اولیه عمدتای نشان میدهد.

 

 حساب عاید ثانوی .۳.۱.۴

دالر میلیون  ۳۴۵.۷۰یافته و به مبلغ  افزایشدرصد  ۵وی حدود جریان پولی به حساب عواید ثان ۱۴۰۰در ربع اول سال مالی 

 راپور داده شده بود.  ییمریکاادالر  میلیون ۳۲۷.۸۷ر عین ربع سال قبل مبلغ است. در حالیکه این رقم درسیده  ییمریکاا

 ۱۶۴.۳۸اشد که از مبلغ ب درصدی در انتقاالت بالعوض به دولت افغانستان می ۱۴ وی، افزایشدلیل عمده افزایش در عواید ثان

ربع سال عین  در  ییمریکاادالر  میلیون ۱۸۷.۷بود به مبلغ  گردیده ثبت ۱۳۹۹که در ربع اول سال مالی  ییمریکاادالر  میلیون

 رسیده است. روان

میلیون  ۱۵۸ر صد کاهش نموده و به مبلغ د ۳داخل کشور توسط کارکنان مقیم در خارج حدود به وجوه انتقالی  ،در عین زمان

 دالر میلیون ۱۶۳.۵۰ین ربع سال قبل مبلغ رقم در ع رسیده است. در حالیکه این ۱۴۰۰در ربع اول سال مالی  ییمریکاا دالر

 راپور داده شده بود.  ییمریکاا

 

 حساب سرمائیوی بیالنس تادیات .۳.۲

درصد کاهش  ۴حدود حساب سرمائیوی بعوار احصائیه های بیالنس تادیات، جریان پولی مربوط به با درنظرداشت مقایسه ر

دالر  میلیون ۳۸.۴۹بود به مبلغ گردیده  ثبت ۱۳۹۹که در ربع اول سال مالی  ییمریکاادالر  میلیون ۴۰.۳۰و از مبلغ نموده 

ائیوی به دولت افغانستان تقلیل در انتقاالت سرم ،کاهشاین در عین ربع سال جاری رسیده است. دلیل اساسی  ییمریکاا

 میباشد.

 

 حساب مالی بیالنس تادیات .۳.۳

 گذاریو سایر سرمایه  ،غیر مستقیم گذاریمستقیم خارجی، سرمایه  گذاریهای مستقیم که مرکب از سرمایه  گذاری سرمایه

 حساب مالی بیالنس تادیات را تشکیل میدهد. از میباشد بخش مهم  ها

 

 سرمایه گذاری مستقیم  .۳.۳.۱

شکل به  ۱۴۰۰در ربع اول سال مالی  ییکامریاملیون دالر  ۲.۵۵ئیه های قابل دسترس، حدود احصانظرداشت مالحظه  در با

مستقیم خارجی راپور داده شده است. در حالیکه این رقم در عین ربع سال قبل گذاری دارائی های خالص در بخش سرمایه 

 بود.  گردیدهثبت  ییمریکاامیلیون دالر  ۲.۹۱مبلغ 

میلیون  ۶.۱۰زایش نموده و از مبلغ درصد اف ۲۶حدود  ۱۴۰۰مستقیم در خارج )دارائی ها(: در ربع اول سال مالی   گذاریسرمایه 

در عین ربع سال جاری رسیده  ییمریکاادالر  میلیون ۷.۷۰به مبلغ  ،بود گردیدهکه در ربع اول سال قبل ثبت  ییمریکاا دالر

 است. 
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که در ربع اول سال  ییمریکاادالر  میلیون ۳.۱۹مبلغ از   در داخل کشور )بدهی ها(: به همین ترتیب سرمایه گذاری مستقیم

 رسیده است.  ییمریکاا میلیون دالر ۵.۱۵بود در عین ربع سال روان به مبلغ  گردیدهثبت  ۱۳۹۹مالی 

 

 سرمایه گذاری غیر مستقیم  .۳.۳.۲

در  که ییمریکاا دالرمیلیون  -۱۸.۲۰ از مبلغاز کشور خارج  مستقیم غیر گذارینظرداشت مقایسه ربعوار آمار، سرمایه  در با

 در عین ربع سال جاری نوسان نموده است.  ییمریکاادالر  میلیون -۲۸.۹۸ به مبلغ ثبت گردیده بود ۱۳۹۹ربع اول سال مالی 

 ۱۳۹۹که در ربع اول سال مالی  ییمریکاادالر  میلیون ۳۸.۲۲مبلغ خارج از  در مالیهای مجموع سایر دارائی  دیگراز طرف 

بدهی  افزایش نموده است. در حالیکه سایر ییمریکاادالر  میلیون ۱۰۴.۳۱بع سال جاری به مبلغ بود در عین ر گردیدهثبت 

 رسیده است. ییمریکاار لدا میلیون ۹.۶۰به مبلغ  ییمریکاادالر  میلیون -۱۵.۶۷ مبلغ از و نزولی داشته های مالی روند

 

 یادداشت:

 گزارش هذا درج گردیده است. ۲جدول بیالنس تادیات  در ضمیمه شماره 
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 . سکتور مالی۴

از هزینه های عادی تخصیص بودجه مد است تا به تدریج آهدف اصلی سیاست مالی، دستیابی به افزایش مداوم جمع آوری در

انکشاف ملی افغانستان فراهم شود. عالوه بر این، اهداف دیگر مین میگردد در راستای استراتیژی تاکه از خارج  و انکشافی

شامل بهبود مدیریت مصارف دولتی، اصالح سیاستهای مالی، فورمولبندی سیاست مالی، کارایی و مؤثریت شرکتها، مالیات و 

 اداره گمرک میباشد.

 در افغانستان .)کسربودجه( وجود داردطوریکه میدانیم در اقتصاد های در حال توسعه در سراسر جهان عدم تعادل بودجه 

 مجموع مصارف اصلی بیشتر از عواید داخلی به استثنای کمکهای خارجی است.نیز 

سال  برج جوزا میلیارد افغانی در ۵در حالیکه تقریباً ملیارد میباشد،  ۱بوده که حدود  مازاد ۱۴۰۰ جوزاتراز کلی مالی در ماه 

ملیارد افغانی عواید نسبت به مصارف افزایش یافته که در نتیجه تراز  ۶مبلغ  سال جاری، در ماه جوزا بود کسری ۱۳۹۹مالی 

و جمع آوری درآمد باالتر در  کماین در نتیجه هزینه ملیارد افغانی مازاد را نشان دهد .  ۱کلی در ماه جوزا سال روان حدود 

 .اشدمیب ۱۳۹۹نسبت به ماه مشابه در سال مالی  ۱۴۰۰ سال مالی جوزاماه 
 

 )به میلیارد افغانی( ۱۴۰۰الی  ۱۳۹۶: مقایسه بودیجه از سال مالی ۹ جدول

 تاریخ مجموع بودیجه اصلی  بودیجه انکشافی بودیجه عادی

۰۳۱۱.۳  ۱۴۰۰ سال مالی ۴۷۳.۰۴ ۱۶۱.۷۴ 

۰۲۸۹.۱  ۱۳۹۹سال مالی  ۴۲۸.۳۸ ۱۳۹.۲۸ 

 ۱۳۹۸ سال مالی ۳۹۹.۴۲ ۱۲۴.۱۹ ۲۷۵.۲۲

۲۶۶.۱۳ ۱.۰۶۱۱  ۱۹.۳۷۷  ۱۳۹۷ سال مالی 

 ۱۳۹۶ سال مالی ۴۲۹.۴۱ ۱۶۱.۰۰ ۲۶۸.۴۱

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 

 ۴۲۸.۳۸که مبلغ  ۱۳۹۹در سال مالی  ولیمیلیارد افغانی تصویب شده  ۴۷۳.۰۴بودیجه اصلی مبلغ  ۱۴۰۰در شروع سال مالی 

افزایش را نشان میدهد. از مجموع بودیجه اصلی سال مالی  ۱۰.۴۳٪و یا  افغانی میلیارد ۴۴.۶۶ که میلیارد افغانی بوده است

  میلیارد افغانی منظور شده است. ۱۶۱.۷۴میلیارد و  ۳۱۱.۳۰، بودیجه عادی و بودیجه انکشافی هر یک به ترتیب ۱۴۰۰

 

        ۱۴۰۰الی  ۱۳۹۶مقایسه بودیجه از سال مالی : ۱۷ گراف

 
 مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولیمنبع: حسابات وزارت 
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 ۱۴۰۰الی  ۱۳۹۷بودیجه از سال مالی  رشد: ۱۰جدول  

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 

     بعد از بررسی وسط سال ۱۳۹۹الی  ۱۳۹۶: مقایسه بودیجه از سال مالی ۱۸ گراف

 
 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 

قابل یادآوری است که بودیجه ملی در جریان سال مالی همیشه قابل تغیر بوده، که به دلیل کمک های غیر اختیاری از طرف 

گراف ذیل نشان دهنده آخرین ارقام کمک کننده ها و یا هم به دلیل بررسی نیم سال بودیجه توسط وزارت مالیه میباشد. 

میباشد. تغیراتی که در ارقام ذیل بوجود آمده است به دلیل کمک های غیر  وسقالی اخیر ماه  ۱۳۹۹برای بودیجه سال مالی 

تایید گردیده است که  کابینهسوی  از ۱۳۹۹ اختیاری کمک کننده ها میباشد، درحالیکه بررسی نیمه سال بودیجه سال مالی

 ملیارد رسید. ۴۵۳.۸۸بودجه تخمین شده بعد از بررسی وسط سال به مقدار 

ه عادی و دیجنی رسیده است که از آن جمله بومیلیارد افغا ۴۵۳.۸۸به  ۱۳۹۹سال مالی  قوساصلی الی اخیر  جموع بودیجهم

میلیارد افغانی را تشکیل میدهد. از شروع سال مالی الی  ۱۵۵.۶۱میلیارد افغانی و  ۲۹۸.۲۷ بودیجه انکشافی هر یک مبلغ

  .افزایش یافته است ۵.۹۵و یا %میلیارد افغانی  ۲۵.۵۰ بودیجه اصلی به مقدار  قوساخیر 

 

 بعد از بررسی وسط سال )به میلیارد افغانی( ۱۳۹۹الی  ۱۳۹۶: مقایسه بودیجه از سال مالی ۱۱جدول 

 تاریخ مجموع بودیجه اصلی بودیجه انکشافی بودیجه عادی

 ۱۳۹۹ یمال سال ۴۵۳.۸۸ ۱۵۵.۶۱ ۲۹۸.۲۷

۲۹۷.۳۹ ۱۲۷.۰۱ ۰۴۲۴.۴  ۱۳۹۸ یمال سال 

 ۱۳۹۷ یمال سال ۴۰۴.۵۱ ۱۲۰.۵۶ ۲۸۳.۹۴

 ۱۳۹۶ یمال سال ۴۱۷.۱۸ ۱۴۹.۴۳ ۲۶۷.۷۵

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 تاریخ مجموع بودیجه اصلی بودیجه انکشافی بودیجه عادی

٪۷.۶۸  ٪۱۶.۱۲  ۱۴۰۰ سال مالی ۱۰.۴۳٪ 

٪۵.۰۴  ٪۱۲.۱۵  ٪۲۵.۷  ۱۳۹۹سال مالی  

٪۳.۴۲  ٪۱۱.۸۳  ٪۵.۸۹  ۱۳۹۸ سال مالی 

٪۰.۸۵-  ٪۰۲.۳۱-  ٪۱۶.۱۲-  ۱۳۹۷ سال مالی 
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 بعد از برسی وسط سال ۱۳۹۹الی  ۱۳۹۷رشد مسلسل بودیجه ازسال مالی : ۱۲جدول 

 تاریخ مجموع بودیجه اصلی بودیجه انکشافی بودیجه عادی

 ۱۳۹۹سال مالی  ۶.۹۵٪ ۲۲.۵۲٪ ۰.۳۰٪

 ۱۳۹۸سال مالی ۴.۹۲٪ ۵.۳۴٪ ۴.۷۴٪

 ۱۳۹۷سال مالی -۳.۰۴٪ -۱۹.۳۲٪ ۶.۰۵٪

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 

    ۱۴۰۰و سال مالی  ۱۳۹۹: پیشبینی منابع تمویل برای بودیجه ملی در آغاز سال مالی ۱۹ گراف

 
 حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولیمنبع: 

 

که در مقایسه با سال  استشده  پیشبینیمیلیارد افغانی  ۴۳۵.۴۴بودیجه اصلی مبلغ  منابع تمویل ۱۴۰۰در شروع سال مالی 

ازتمام  افزایش را نشان میدهد. ۴.۶۸٪و یا  افغانی میلیارد ۱۹.۴۶ ،بود تخمین شده میلیارد افغانی ۴۱۵.۹۸که مبلغ  ۱۳۹۹مالی 

میلیارد افغانی به ترتیب  عواید داخلی  وکمک های خارجی تخمین شده  ۲۱۸.۹۴میلیارد افغانی و  ۲۱۶.۵۰ منابع تمویلی مبلغ

تخمین گردیده کمکهای خارجی  شمولمجموع مصارف اصلی بیشتر از عواید داخلی به  است وهمچنان قابل ذکر است که 

 ۱۴۰۰و  ۱۳۹۹در سالهای مالی میلیارد افغانی  ۳۷.۶۰و  افغانی میلیارد ۱۲.۴۰به ترتیب نده کسر بودیجه که نشانده است

 .میباشند

این  ۱۳۹۹میلیارد افغانی میباشد در حالیکه درسال مالی  ۲۱۶.۵۰مبلغ  ۱۴۰۰مجموع منابع داخلی تخمین شده در سال مالی 

به همین ترتیب کمک های میدهد.  نشان کاهش را ۳.۶۴میلیارد افغانی ویا % ۷.۶۰میلیارد افغانی بوده که مبلغ  ۲۰۸.۹۰مبلغ 

 ۱۳۹۹درسال مالی  کهنسبت به کمک های خارجی و  است میلیارد افغانی پیشبینی شده ۲۱۸.۹۴مبلغ  ۱۴۰۰خارجی در سال 

 است. افزایش یافته ۵.۷۳یا % میلیارد و ۱۱.۸۶میلیارد افغانی تخمین شده بود مبلغ  ۲۰۷.۰۸مبلغ 
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کمک های تمویلی برای مصارف  .منابع تمویل کمک های خارجی متشکل از کمک های عادی وکمک های انکشافی میباشند

 ۹۱.۹۵مبلغ  ۱۳۹۹این رقم در سال مالی  میلیارد افغانی تخمین گردیده است، در حالیکه ۱۰۷.۱۴مبلغ  ۱۴۰۰عادی در سال مالی 

 در سال روان نشان میدهد.را میلیار افغانی افزایش  ۱۵.۱۹ویا  ۱۶.۵۲میلیارد افغانی بوده که %

افزایش یافته است که  ۴.۲۰و % ۰.۴۳غیراختیاری به ترتیب % کمک های پیشبینی شده اختیاری و ۱۴۰۰برای سال مالی 

درسال  میلیارد افغانی ۱۱۱.۸۰به  ۱۳۹۹میلیارد افغانی در سال مالی  ۱۱۵.۱۳انکشافی پیشبینی شده از  های درنتیجه کمک

 را نشان میدهد. ۱۴۰۰در سال مالی را کاهش  ۲.۹۰میلیارد افغانی یا % ۳.۳۳در مجموع  رسیده است و ۱۴۰۰مالی 

 

 )به میلیارد افغانی( ۱۴۰۰و سال مالی  ۱۳۹۹: انواع عواید در جریان ماه جوزا سال مالی ۱۳جدول 

رشد کمک ها به 

 فیصد

کاهش  افزایش و

 کمک ها

 انواع عواید ۱۴۰۰-جوزا ۱۳۹۹-جوزا

٪۷۲  عواید ماهوار داخلی ۱۴.۴۷ ۸.۳۹ ۶.۰۸ 

٪۸۰  کمک های ماهوار خارجی ۲۳.۰۳ ۱۲.۸۲ ۱۰.۲۰ 

٪۷۷  مجموع کمک ها ماهوار ۳۷.۵۰ ۲۱.۲۱ ۱۶.۲۹ 

٪۲  کمک های خارجی مجموع ۶۱.۵۴ ۶۰.۱۳ ۱.۴۱ 

٪۱  عواید داخلی مجموع ۷۸.۱۶ ۷۷.۷۰ ۰.۴۷ 

٪۱  (خارجیکمک های  داخلی وعواید )عواید تمام  مجموع ۱۳۹.۷۰ ۱۳۷.۸۲ ۱.۸۸ 

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 

 )به میلیارد افغانی( ۱۴۰۰و سال مالی  ۱۳۹۹انواع مصارف در جریان ماه جوزا سال مالی : ۱۴جدول 

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 
میلیارد افغانی میباشد، در  ۳۷.۵۰مبلغ  ۱۴۰۰سال مالی  جوزاعواید داخلی و کمکهای خارجی( در ماه ) یحقیقمجموع عواید 

را نشان  افزایش ۷۷٪میلیارد افغانی و یا  ۱۶.۲۹میلیارد افغانی بوده که  ۲۱.۲۱ مبلغ  ۱۳۹۹جوزا حالیکه مجموع عواید در ماه 

 ۶۱.۵۴میلیارد افغانی رسیده است که از جمله  ۱۳۹.۷۰به  جوزاالی اخیر ماه  ۱۴۰۰ میدهد. مجموع عواید از شروع سال مالی

موع عواید مجازطرف دیگر ملیارد افغانی آنرا  به ترتیب کمک های خارجی و عواید داخلی تشکیل میدهند.  ۷۸.۱۶ میلیارد و

لیارد یم ۷۷.۷۰ میلیارد و ۶۰.۱۳میلیارد افغانی رسیده است که از جمله  ۱۳۷.۸۲به  جوزاالی اخیر ماه  ۱۳۹۹ از شروع سال مالی

)عواید  تمام عواید مجموعدر  ۲و % ۱، %۱% بناءً افغانی آنرا  به ترتیب کمک های خارجی و عواید داخلی تشکیل میدهند.

 نشان میدهد. را کمک های خارجی کاهش مجموع عواید داخلی، و در مجموع، ی(داخلی، و کمک های خارج

جوزا سال میلیارد افغانی میرسد، در حالیکه عواید داخلی در ماه  ۱۴.۴۷به  ۱۴۰۰سال مالی  جوزادر ضمن، عواید داخلی در ماه 

 را نشان میدهد.  افزایش ۷۲٪میلیارد افغانی و یا  ۶.۰۸ افغانی بوده است، که لیاردیم ۸.۳۹ مبلغ ۱۳۹۹مالی 

رشد مصارف به 

 فیصد

افزایش وکاهش در 

 مصارف

 انواع مصارف وهزینه ۱۴۰۰-جوزا ۱۳۹۹-جوزا

٪52  انکشافی ماهوار مصارف ۱۳.۵۷ ۸.۹۴ ۴.۶۳ 

٪33  مصارف عادی ماهوار ۲۲.۶۳ ۱۷.۰۲ ۵.۶۰ 

٪39  ماهوار مصارف مجموع  ۳۶.۱۹ ۲۵.۹۶ ۱۰.۲۳ 

٪13-  ۵.۷۵-   انکشافیمصارف تمام  مجموع ۳۷.۷۲ ۴۳.۴۷ 

٪5-  ۶.۰۸-  تمام مصارف عادی مجموع ۱۱۱.۹۸ ۱۱۸.۰۶ 

٪7-  ۱۱.۸۳-  تمام مصارف مجموع ۱۴۹.۷۰ ۱۶۱.۵۳ 
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 ۱۳۹۹سال  جوزادر ماه  حالیکهمیلیارد افغانی میباشد در  ۲۳.۰۳مبلغ  ۱۴۰۰ جوزااز طرف دیگر، کمک های خارجی در ماه 

 یافته است. افزایشمیلیارد افغانی  ۱۰.۲۰ و یا ۸۰٪میلیار افغانی بوده  که  ۱۲.۸۲ مبلغ

میلیارد افغانی رسیده است، که مصارف عادی و مصارف  ۱۴۹.۷۰به  جوزاخیر ماه الی ا ۱۴۰۰مجموع مصارف از شروع سال مالی 

میلیارد افغانی را تشکیل میدهند. همچنان، مجموع مصارف از شروع سال مالی  ۳۷.۷۲میلیارد و  ۱۱۱.۹۸ انکشافی هر یک

میلیارد  ۱۱۸.۰۶ میلیارد افغانی رسیده است، که مصارف عادی و مصارف انکشافی هر یک ۱۶۱.۵۳به  جوزاالی اخیر ماه  ۱۳۹۹

مصارف  مجموعمصارف انکشافی ،  مجموعکاهش در  ۷و % ۵، %۱۳در نتیجه %میلیارد افغانی را تشکیل میدهند.  ۴۳.۴۷و 

 .است تمام مصارف نسبت به سال گذشته رونما گردیده مجموع و ،عادی

ی السال م جوزاماه ور در میباشد درحالیکه مصارف مذک میلیارد افغانی ۲۲.۶۳ مبلغ ۱۴۰۰جوزا سال مالی ماه  مصارف عادی در

. همچنان مصارف میباشد افزایش ۳۳٪ و یا ارد افغانیمیلی ۵.۶۰ ه نشان دهندهمیلیارد افغانی بوده است، ک ۱۷.۰۲مبلع  ۱۳۹۹

 مصارف انکشافی ۱۳۹۹ مالی سال جوزا، ولی در ماه است رسیده میلیارد افغانی ۱۳.۵۷  به ۱۴۰۰سال مالی  جوزاانکشافی در ماه 

 ر ماه جاری میباشد. دافزایش  ۵۲٪  و یا میلیارد افغانی ۴.۶۳میلیارد افغانی بوده است که نشان دهنده  ۸.۹۴
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 سویفت؛ تادیات. ۵

 : گزارش معامالت خروجی و دخولی۱۵ جدول

 ۳۱/۰۳/۱۴۰۰الی  ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ معامالت خروجی از تاریخگزارش 

طبقه 

 بندی

 فرانک سویس درهم امارات متحده عرب یورو دالر امریکایی نوعیت پیام فرستندهجوانب 

A وزارت خانه ها MT 103 ,700 ۲۷۵۳۴۳۰۴.۷۱  ۱۰۲۰۱۶۱.۰۰   

B ۱۱۴۵۱۹.۰۰  ۸۴۹۹۹۰۰.۰۰ ۹۸۳۱۷۷۸۹.۳۴ 202 بانک های تجارتی 

C  ۰ ۰ ۰ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ 200 افغانستان بانکد 

 ۳۱/۰۳/۱۴۰۰الی  ۰۱/۰۳/۱۴۰۰از تاریخ گزارش معامالت دخولی 

طبقه 

 بندی

 فرانک سویس درهم امارات متحده عرب یورو دالر امریکایی نوعیت پیام جوانب ذینفع

A وزارت خانه ها MT 103 , & 910 ۲۲۸۹۳۵۷۱۳.۱۷ ۴۹۰۱۵۴.۶۱  ۰ 

B ۰ ۰ ۴۹۰۱۵۴.۶۱ ۱۰۶۹۷۹۰۹۷.۸۶ 202/103 بانک های تجارتی 

 الر  نیز اجرا گردیده است.د ۲۸۹۸۷۵۲۷.۵۷ به ارزش  FX DEALمعامله تبادلوی مربوط به  ۶ و به تعداددالر،  ۳۱۰۳۴۴۷۸.۰۳ بانک جهانی به ارزشبه معامله تبادلوی  مربوط  ۷ برعالوه  به تعداد

تادیاتد افغانستان بانک/آمریت منبع: 
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 ضمیمه

 :۱ضمیمه شماره 

     ۱۴۰۰: نرخ تبادله قزاقستان و پاکستان در مقابل دالرامریکایی در جریان سال ۲۰ گراف

 
 OANDAمنبع: ویب سایت 

     ۱۴۰۰مقابل دالرامریکایی در جریان سال  در ایران و ازبکستان: نرخ تبادله ۲۱ گراف

 

 OANDAمنبع: ویب سایت 

    ۱۴۰۰مقابل دالرامریکایی در جریان سال  ، روسیه، بنگلدیش درتبادله هندوستان: نرخ ۲۲ گراف

 
 OANDAمنبع: ویب سایت 
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     ۱۴۰۰مقابل دالرامریکایی در جریان سال  و تاجکستان در : نرخ تبادله چین۲۳گراف 

 
 OANDAمنبع: ویب سایت 

     ۱۴۰۰مقابل دالرامریکایی در جریان سال  و اروپا در : نرخ تبادله انگلستان۲۴گراف 

 
 OANDAمنبع: ویب سایت 

     ۱۴۰۰مقابل دالرامریکایی در جریان سال  در : نرخ تبادله ترکیه و ترکمنستان۲۵گراف 

 
 OANDAمنبع: ویب سایت 
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 )بطور ربعوار( ۱۴۰۰الی  ۱۳۹۴:  نرخ مبادله موثر اسمی و حقیقی برای سال های ۱۶جدول 

نرخ مبادله مؤثر  نرخ مبادله مؤثر اسمی ربع سال شماره

 حقیقی

 ۱۰۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ربع دوم ۱۳۹۴ ۱

 ۹۵.۷۲ ۹۶.۲۶ ربع سوم ۱۳۹۴ ۲

 ۹۷.۰۴ ۹۶.۵۲ ربع چهارم ۱۳۹۴ ۳

 ۹۵.۱۷ ۹۴.۷۱ ربع اول ۱۳۹۵ ۴

 ۹۱.۰۸ ۹۱.۰۲ ربع دوم ۱۳۹۵ ۵

 ۹۴.۸۹ ۹۴.۶۱ ربع سوم ۱۳۹۵ ۶

 ۱۰۲.۵۴ ۱۰۲.۶۹ ربع چهارم ۱۳۹۵ ۷

 ۱۰۳.۹۸ ۱۰۴.۶۸ ربع اول ۱۳۹۶ ۸

 ۹۹.۹۶ ۹۸.۳۵ ربع دوم ۱۳۹۶ ۹

 ۱۰۰.۴۲ ۱۰۱.۶۵ ربع سوم ۱۳۹۶ ۱۰

 ۱۰۵.۴۶ ۱۰۷.۷۶ ربع چهارم ۱۳۹۶ ۱۱

 ۱۰۶.۷۴ ۱۱۰.۲۴ ربع اول ۱۳۹۷ ۱۲

 ۱۰۷.۰۲ ۱۱۳.۶۶ ربع دوم ۱۳۹۷ ۱۳

 ۱۰۹.۱۵ ۱۱۹.۱۶ ربع سوم ۱۳۹۷ ۱۴

 ۱۱۳.۱۳ ۱۲۶.۲۲ ربع چهارم ۱۳۹۷ ۱۵

 ۱۰۸.۵۷ ۱۲۴.۰۹ ربع اول ۱۳۹۸ ۱۶

 ۱۰۹.۹۳ ۱۲۷.۵۱ ربع دوم ۱۳۹۸ ۱۷

 ۱۰۲.۹۷ ۱۲۴.۴۶ ربع سوم ۱۳۹۸ ۱۸

 ۱۰۳.۴۶ ۱۲۶.۹۰ ربع چهارم ۱۳۹۸ ۱۹

 ۱۰۶.۰۶ ۱۳۰.۲۳ ربع اول ۱۳۹۹ ۲۰

 ۱۲۹.۷۹ ۱۶۳.۹۶ ربع دوم ۱۳۹۹ ۲۱

 ۱۱۹.۱۹ ۱۴۹.۸۸ ربع سوم ۱۳۹۹ ۲۲

 ۱۱۶.۴۲ ۱۴۵.۶۷ ربع چهارم ۱۳۹۹ ۲۳

 ۱۱۴.۱۸ ۱۴۵.۴۳ اولربع  ۱۴۰۰ ۲۴

 منبع: آمریت عمومی سیاست پولی
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 :۲ شماره ضمیمه

 ی(:ملیون دالر امریکایبه : بیالنس تادیات افغانستان )۱۷ جدول

در صد 

 تغیر

 اول عرب

۱۴۰۰ 

 ربع چهارم

۱۳۹۹ 

 ربع سوم

۱۳۹۹ 

 ربع دوم

۱۳۹۹ 

 ربع اول

۱۳۹۹ 

 اقالم/مدت زمان

 حساب جاری ۹۵۹.۳۵- ۴۲۶.۸۷- ۹۰۳.۷۲- ۸۴۶.۸۰- ۱۰۴۷.۴۳- ۰.۰۹

 دبت ۸۰۲.۶۱ ۸۴۴.۶۳ ۱۲۵۳.۰۳ ۱۳۳۶.۲۰ ۷۰۶.۲۲ ۰.۱۲-

 کریدت ۱۷۶۱.۹۶ ۱۲۷۱.۵۰ ۲۱۵۶.۷۵ ۲۱۸۳.۰۰ ۱۷۵۳.۶۶ .۰

 حساب اجناس و خدمات  ۱۲۴۹.۸۹- ۱۰۴۱.۷۷- ۱۶۶۱.۱۷- ۱۵۵۳.۷۱- ۱۳۵۵.۱۷- ۰.۰۸

 دبت ۳۹۹.۶۹ ۱۴۶.۴۵ ۳۸۳.۲ ۵۴۶.۹۷ ۳۲۲.۰۲ ۰.۱۹-

 کریدت ۱۶۴۹.۵۸ ۱۱۸۸.۲۲ ۲۰۴۴.۳۸ ۲۱۰۰.۶۷ ۱۶۷۷.۱۹ ۰.۰۲

 حساب اجناس   ۱۱۷۵.۴۳- ۹۶۰.۸۹- .۱۵۳۳- ۱۴۳۱.۵۸- ۱۲۱۳.۴۳- ۰.۰۳

 دبت ۲۰۳.۶۴ ۳۲.۰۰ ۱۹۸.۴۲ ۳۴۲.۶۷ ۲۰۰.۱۸ ۰.۰۲-

 کریدت ۱۳۷۹.۰۷ ۹۹۲.۸۹ ۱۷۳۱.۴۲ ۱۷۷۴.۲۶ ۱۴۱۳.۶۲ ۰.۰۳

 حساب خدمات ۷۴.۴۶- ۸۰.۸۸- ۱۲۸.۱۷- ۱۲۲.۱۲- ۱۴۱.۷۴- ۰.۹

 دبت ۱۹۶.۰۵ ۱۱۴.۴۵ ۱۸۴.۷۸ ۲۰۴.۲۹ ۱۲۱.۸۳ ۰.۳۸-

 کریدت ۲۷۰.۵۱ ۱۹۵.۳۳ ۳۱۲.۹۶ ۳۲۶.۴۱ ۲۶۳.۵۷ ۰.۰۳-

 حساب عاید اولیه ۶۳.۲۳ ۳۰.۲۲ ۵۱.۷۷ ۴۴.۰۱ ۲۴.۳۹ ۰.۶۱-

 دبت ۷۵.۰۵ ۴۲.۱۴ ۶۵.۵۸ ۵۷.۶۳ ۳۸.۵۱ ۰.۴۹-

 کریدت ۱۱.۸۲ ۱۱.۹۲ ۱۳.۸۱ ۱۳.۶۳ ۱۴.۱۱ ۰.۱۹

 حساب عاید ثانیوی ۲۲۷.۳۱ ۵۸۴.۶۸ ۷۰۵.۶۹ ۶۶۲.۹ ۲۸۳.۳۴ ۰.۲۵

 دبت ۳۲۷.۸۷ ۶۵۶.۰۵ ۸۰۴.۲۵ ۷۳۱.۶۰ ۳۴۵.۷۰ ۰.۰۵

 کریدت ۱۰۰.۵۷ ۷۱.۳۶ ۹۸.۵۶ ۶۸.۷۰ ۶۲.۳۶ ۰.۳۸-

 انتقاالت جاری ۱۶۴.۳۸ ۵۰۰.۷۶ ۵۷۳.۶۷ ۵۵۸.۷۳ ۱۸۷.۷ ۰.۱۴

 دبت ۱۶۴.۳۸ ۵۰۰.۷۶ ۵۷۳.۶۷ ۵۵۸.۷۳ ۱۸۷.۷۰ ۰.۱۴

 کریدت ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ 

 انتقاالت خصوصی ۹۵.۹۱ ۱۰۸.۲۵ ۱۷۶.۹۳ ۱۵۰.۳۶ ۱۳۱.۶۸ ۰.۳۷

 دبت ۱۶۳.۵۰ ۱۵۵.۲۹ ۲۳۰.۵۷ ۱۷۲.۸۷ ۱۵۸.۰۰ ۰.۰۳-

 کریدت ۶۷.۵۹ ۴۷.۰۴ ۵۳.۶۴ ۲۲.۵۱ ۲۶.۳۲ ۰.۶۱-

 حساب سرمائیوی ۴۰.۳ ۹۹.۶ ۱۰۲.۲۳ ۵۱۰.۹۹ ۳۸.۴۹ ۰.۰۴-

 دبت ۴۰.۳۰ ۹۹.۶۰ ۱۰۲.۲۳ ۵۱۰.۹۹ ۳۸.۴۹ ۰.۰۴-

 کریدت ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ 

 انتقاالت سرمائیوی ۴۰.۳ ۹۹.۶ ۱۰۲.۲۳ ۵۱۰.۹۹ ۳۸.۴۹ ۰.۰۴-

 دبت ۴۰.۳۰ ۹۹.۶ ۱۰۲.۲۳ ۵۱۰.۹۹ ۳۸.۴۹ ۰.۰۴-

 کریدت ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 حساب مالی ۱۴۷.۵- ۳۴۶.۹۹ ۷۸.۲۹ ۳۳۸.۷۹ ۳۰۵.۴۸- ۱.۰۷

 سرمایه گذاری مستقیم ۲.۹۱ ۰.۴۳- ۵.۳۴ ۱۶.۴۴ ۲.۵۵ ۰.۱۲-

 خارج از کشور ۶.۱۰ ۲.۵۹ ۱۰.۱۲ ۱۸.۴۲ ۷.۷ ۰.۲۶

 در داخل کشور ۳.۱۹ ۳.۰۲ ۴.۷۸ ۱.۹۸ ۵.۱۵ ۰.۶۱

 سرمایه گذاری غیر مستقیم ۱۸.۲- ۴۱.۱۹ ۷۶.۷۲ ۳۶.۴۶- ۲۸.۹۸- ۰.۵۹

 خارج از کشور ۱۸.۲۰- ۴۱.۱۹ ۷۶.۷۲ ۳۶.۴۶- ۲۸.۹۸- ۰.۵۹

 در داخل کشور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ 

 دیگر سرمایه گذاریها ۲۲.۵۴- ۲۹۰.۹۳- ۴۸.۵- ۶۰.۸۲ ۹۴.۷۱- ۳.۲

 خارج از کشور ۳۸.۲۲- ۷۴.۰۹- ۴۶.۰۳- ۱۵۸.۴۵ ۱۰۴.۳۱- ۱.۷۳

 در داخل کشور ۱۵.۶۷- ۲۱۶.۸۴ ۲.۴۸ ۹۷.۶۳ ۹.۶۰- ۰.۳۹-

 درائی های ذخیروی ۱۰۹.۶۷- ۵۹۷.۱۶ ۴۴.۷۴ ۲۹۷.۹۹ ۱۸۴.۳۳- ۰.۶۸

 افتادگی هااشتباهات و از قلم  ۷۷۱.۵۶ ۶۷۴.۲۶ ۸۷۹.۷۷ ۶۷۴.۵۹ ۷۰۳.۴۷ ۰.۰۹-
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