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

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

 د. میگیرد که شامل سکتور های پولی، مالی، خارجی، و حقیقی میباش

 ۱3۹۹سرطان در حالیکه در اخیر ماه  ،میلیون افغانی ثبت رسیده است 332،۱۰3.۱2مبلغ  ۱۴۰۰سرطان پایه پولی در اخیر ماه 

میلیون افغانی  3۰۴،222.۴3مبلغ  ۱۴۰۰سرطانمیلیون افغانی رسیده بود. پول در دوران در ختم ماه  3۱7،۰32.32پایه پولی به 

رقم اعالن میلیون افغانی ثبت گردیده بود.  277،۹66.6۱سال قبلی مبلغ  سرطان  به ثبت رسیده است ولی این رقم در ماه

افغانی رسیده  میلیارد ۱۰.8۴، و ۱۱.6۴، ۱۴.25ه به ترتیب ب ۱۴۰۰مالی سال اوراق بهادار در ماه سرطان، تقاضا، و فروش شده

 ۱۹.8۴، 27.63، 23.6۰ترتیب مبلغ بالمقدار اعالن، تقاضا، و فروش اوراق بهادار  ۱3۹۹سال مالی ناست. ولی در ماه سرطا

 افغانی ثبت گردیده بود. اردمیلی

درصد  ۴.8۱ به ۱3۹۹ سرطاندر ماه  درصد ۰.7۱ از، و ترانسپورت تورم هسته به استثناء مواد غذایی و نوشابه های غیر الکولی

درصد در ماه  3.7۱ ننده بر اساس محاسبه ساالنه بهافزایش نموده است. شاخص عمومی قیمت مصرف ک ۱۴۰۰ سرطاندر ماه 

درصد رسیده بود. کاهش در شاخص مواد  6.33 به ۱3۹۹ سرطانکاهش نموده، در حالیکه شاخص مذکور در ماه  ۱۴۰۰ سرطان

درصد شاخص عمومی  ۴7.78شاخص مواد غذایی که  غذایی باعث گردیده تا شاخص عمومی قیمت مصرف کننده تنزیل یابد.

کاهش نموده است، در حالیکه  ۱۴۰۰ سرطاندرصد در ماه  2.۰3 به ۱3۹۹ سرطاندرصد در ماه  ۱2.7۱ را تشکیل میدهد از

 5.5۰ به ۱3۹۹ سرطاندرصد در ماه  ۰.3۱ درصد شاخص عمومی میباشد، از 52.22شاخص مواد غیر غذایی که دربرگیرنده 

 افزایش یافته است. ۱۴۰۰ سرطانماه  درصد در

درصد  3.۹۱به  ۱3۹8درصد رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال  -۱.۹3 به ۱3۹۹رشد تولیدات ناخالص داخلی در سال 

درصد  ۱8.6از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات  "شاخص های کلیدی احصائیوی"رسیده بود. سطح بیکاری نظر به گزارش 

 سنجش گردیده است. ۱3۹۹برای سال 

میلیون دالر میباشد، در حالیکه کسر حساب متذکره  ۱۰52.7۱ به ۱۴۰۰سال مالی  دومکسر حساب جاری بیالنس تادیات در ربع 

کمک های بالعوض خارجی و افزایش در میلیون دالر ثبت گردیده است. کاهش  ۴26.87 مبلغ ۱3۹۹سال مالی  دومدر ربع 

 جاری افزایش یابد.باعث گردیده است که کسر بیالنس حساب پرداخت های واردات کاالها و خدمات 

 عواید مذکور به ۱3۹۹ جوزا، در حالیکه در ماه میلیارد افغانی ثبت گردیده است 37.5۰ مبلغ ۱۴۰۰ جوزامجموع عواید در ماه 

میلیارد افغانی به ثبت  ۱3۹.7۰ مبلغ جوزاالی ختم ماه  ۱۴۰۰سید. مجموع عواید از شروع سال مالی میلیارد افغانی میر 2۱.2۱

عواید داخلی  میلیارد افغانی کمک های خارجی میباشد. 6۱.5۴ میلیارد افغانی عواید داخلی و 78.۱6 رسیده است که شامل

 به ۱3۹۹ جوزامیلیارد افغانی به ثبت رسیده است، در حالیکه این رقم در ماه  ۱۴.۴7  مبلغ ۱۴۰۰ جوزاجمع آوری شده در ماه 

میلیارد افغانی ثبت گردیده  23.۰3 مبلغ ۱۴۰۰ جوزامیلیارد افغانی رسیده بود. از طرف دیگر، کمک های خارجی در ماه  8.3۹

 میلیارد افغانی رسیده بود. ۱2.82 به ۱3۹۹ جوزاولی کمک های خارجی در ماه 

میلیارد  ۱۱۱.۹8 میلیارد افغانی رسیده است که شامل ۱۴۹.7۰ به جوزاالی ختم ماه  ۱۴۰۰موع مصارف از آغاز سال مالی مج

 22.63 به ۱۴۰۰ جوزامیلیارد افغانی مصارف انکشافی میباشد. مصارف عادی در ماه  37.72 افغانی مصارف عملیاتی )عادی( و

ین حال مصارف عدر  .به ثبت رسیده است نیمیلیارد افغا ۱7.۰2 مبلغ ۱3۹۹ جوزاماه میلیارد افغانی رسیده است که این رقم در 

 ۱3.57 مصارف انکشافی مبلغ ۱۴۰۰ جوزامیلیارد افغانی رسیده بود ولی در ماه  8.۹۴به مبلغ  ۱3۹۹ 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، آمریت عمومی سیاست پولی با در نظرداشت شرایط اقتصادی کشور و در چارچوب کانال

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

 نماید. پولی د افغانستان بانک را طرح می

ری تعیین نموده  است. شاخص و هدف مقدا بحیث یکی از به همین اساس، آمریت عمومی سیاست پولی رشد پایه پولی را 

 در حدود ۱3۹۹در آخر سال مالی رشد پایه پولی یکی از اهداف مقداری در برنامه تمدید تسهیل قروض می باشد. پایه پولی 

 ۱۴۰۰ سرطان 3۱ ریخمیلیون افغانی ثبت گردیده بود که رشد آن زیر سقف تعیین شده قرار داشت. پایه پولی بتا 352255.۹۹

در اخیر حال ین درصد کاهش را نشان می دهد. در ع 5.7میلیون افغانی ثبت گردیده است و در حدود  332۱۰3.۱2 در حدود

درصد رشد  ۱.۴3میلیون افغانی ثبت گردیده بود و در حدود  3۱7۰32.32، مقدار حقیقی پایه پولی۱3۹۹ سال مالیسرطان ماه 

 دهد. نشان می ۱3۹8در مقایسه به ختم سال مالی را منفی 

به تاریخ که میلیون افغانی گزارش گردیده بود   2۹33۴۱.38 در حدود ۱3۹۹در آخر سال مالی به همین ترتیب، پول در دوران 

در .را نشان میدهدافزایش درصد  3.7میلیون افغانی افزایش یافته است و در حدود  3۰۴222.۴3 به مبلغ ۱۴۰۰سرطان  3۱

میلیون افغانی بوده است و در حدود  277۹66.6۱ ، مقدار حقیقی پول در دوران۱3۹۹سال مالی سرطان در اخیر ماه حال ین ع

 .دهد. نشان می ۱3۹8در صد رشد مثبت را در مقایسه به ختم سال مالی  7.۱8

. بانک های می باشد ۱۴۰۰مالی و ودیعه در ماه سرطان سال فروش اوراق بهادار کاهش پول در دوران ناشی از مثبت رشد 

توجه به وضعیت امنیتی و سیاسی کشور و کاهش مستمر نرخ مبادله در این ماه و شدت تقاضای مردم به سپرده تجارتی با 

 .های شان نزد بانک های تجارتی عالقمندی به خرید اورق بهادارو ودیعه  نشان ندادند

، در گراف زیر نشان داده ۱۴۰۰چگونگی میزان رشد حقیقی و اهداف تعیین شده پایه پولی و پول در دوران برای سال مالی 

 شده است.

 

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

 
             

 منبع: آمریت عمومی سیاست پولی  
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 انباشت ذخایر خالص بین المللی  .۱.2

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

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

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

 دیات دارد.اتعادل بیالنس ت

 بهسرطان  3۱بود که این رقم در میلیون دالر  8۱86.2۱، ذخایر خالص بین المللی افغانستان حدود  ۱۴۰۰در ابتدای سال مالی 

دالیل این نزول عمدتاً از وصول اندک . دهدمیلیون دالر کاهش را نشان می 587.۴۱میلیون دالر رسیده و به مقدار  75۹8.8۰

 سرطاندر اخیر ماه  حالین در عمزایده اسعار جهت مرفوع ساختن تقاضای اسعار ناشی می شود. ازدیاد  کمک های خارجی و

ایش را میلیون دالر افز ۱27.۱ثبت شده و به مقدار  میلیون دالر 7۹۰8.5۴در حدود  ،ذخایر خالص بین المللی۱3۹۹ سال مالی

 هد.دنشان می ۱۴۰۰خالص بین المللی را طی سال مالی گراف ذیل روند ذخایر. سال مالی نشان میدهدشروع نسبت به 

         ۱۴۰۰روند ذخایرخالص بین المللی طی سال مالی : 2 گراف

 
             

 منبع: آمریت عمومی سیاست پولی 
 

 ابزارهای سیاست پولی  .۱.3

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

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

 شود.توضیح داده می ً گیرد که جزئیات هر یک ذیالمی

 

 لیالم اسعار. ۱.3.۱

میلیون دالر امریکایی را از طریق روند لیالم اسعار به  336.68حدود در نک ، دافغانستان با۱۴۰۰در ماه سرطان سال مالی 

میلیون دالر  8 میلیارد افغانی را از بازار جمع آوری کرده است. همچنان، 27.۴۰فروش رسانیده است که در مقابل در حدود 

افغانی را میلیارد  ۰.65نیده که در مقابل شرکت برشنا )برق وارداتی( به فروش رسا های تجارتی بهامریکایی را از طریق بانک

فیصد مجموع تقاضای اسعاری مارکیت مرفوع  36.۹8جمع آوری نموده است. با عرضه اسعار در مارکیت اسعاری به مقدار 

 گردیده است.

میلیون دالر امریکایی را از طریق روند لیالم اسعار به  26۰.73حدوددافغانستان بانک در  ،۱3۹۹در ماه سرطان سال مالی 

میلیون  ۱۹حدود  میلیارد افغانی را از بازار جمع آوری کرده است. همچنان، 2۰.۰۹ است که در مقابل در حدود رسانیدهفروش 

افغانی میلیارد  ۱.۴7مقابل شرکت برشنا )برق وارداتی( به فروش رسانیده که در  های تجارتی بهدالر امریکایی را از طریق بانک

 .را جمع آوری نموده است



 

6 

 

     ۱۴۰۰الی اخیره ماه سرطان  ۱388امریکایی از سال  دالر : مقدار تقاضا و عرضه3گراف 

 
             

 منبع: مدیریت عملیات بازار/آمریت عمومی سیاست پولی
 

 فروش اوراق بهادار. ۱.3.2

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

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

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

 باشد.می

میلیارد افغانی تقاضا،  ۱۱.6۴میلیارد افغانی اعالن گردیده، مبلغ  ۱۴.25اوراق بهادار مجموعاً  ،۱۴۰۰در ماه سرطان سال مالی 

در ماه سرطان سال مالی درحالیکه میلیارد افغانی مانده اوراق بهادار بوده،  ۴6.۱3میلیارد افغانی فروش و مبلغ  ۱۰.8۴مبلغ 

میلیارد  ۱۹.8۴میلیارد افغانی تقاضا، مبلغ  27.63میلیارد افغانی اعالن گردیده، مبلغ  23.6۰، اوراق بهادار مجموعاً ۱3۹۹

ار در مجموع پرداخت تکتانه اوراق بهاد بوده است.ر ماه یدر اخمیلیارد افغانی مانده اوراق بهادار  3۹.3۴افغانی فروش و مبلغ 

میلیون  ۱5.۱6، مبلغ ۱3۹۹در حالیکه در ماه سرطان سال مالی میباشد، میلیون افغانی  38.۴7مبلغ  ۱۴۰۰ماه سرطان سال مالی 

 است.گزارش شده افغانی 

 

      ۱۴۰۰الی اخیر ماه سرطان  ۱3۹۱از سال مالی : مانده اوراق بهادار ۴گراف 

 
 سیاست پولیمنبع: مدیریت عملیات بازار/آمریت عمومی 
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 اوراق بهادار هفت روزه

 ۴.۹2 میلیارد افغانی، ۴.5۰بالترتیب  ، مجموعه اعالن، تقاضا و فروش اوراق بهادار هفت روزه۱۴۰۰در ماه سرطان سال مالی 

میلیارد  ۴.۹2 به آنمانده اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  2.32 میانگین نرخ تکتانه میلیارد افغانی با ۴.۹2میلیارد افغانی و 

مجموعه اعالن، تقاضا و فروش اوراق بهادار هفت روزه  ۱3۹۹ سال مالی سرطاندر اخیر ماه  حالین . در عرسدمیافغانی 

در صد بوده و مقدار  ۰.6۰میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با 35.۴5میلیارد افغانی و  6۱.7۰میلیارد افغانی، 2۹.35بالترتیب 

 .رسدمی میلیارد افغانی 2.5 به آنمانده اوراق باقی

 

          ۱۴۰۰سال مالی  الی اخیر ماه سرطانروزه  7: فروش و اوسط نرخ تکتانه اوراق بهادار 5گراف 

 
             

 منبع: مدیریت عملیات بازار/آمریت عمومی سیاست پولی

 

 روزه  28اوراق بهادار 

 3.۱5 میلیارد افغانی، 2.75 ترتیبه ب روزه 28و فروش اوراق بهادار  ، مجموعه اعالن، تقاضا۱۴۰۰در ماه سرطان سال مالی 

میلیارد  3.۱5 به آن باقیماندهاوراق در صد بوده و مقدار  3.۰7میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با 3.۱5میلیارد افغانی و 

 3.75روزه  28مجموعه اعالن، تقاضا و فروش اوراق بهادار  ۱3۹۹ سال مالی سرطان در ماه حال ین . در عرسدمیافغانی 

 آنقیمانده اوراق بادرصد بوده و مقدار  ۰.۹۰میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با 6.22میلیارد افغانی و  6.22 میلیارد افغانی،

 رسید.میمیلیارد افغانی  5.۱2 به

 

    ۱۴۰۰روزه الی اخیر ماه سرطان سال مالی  28: فروش و اوسط نرخ تکتانه اوراق بهادار 6گراف 

 
 آمریت عمومی سیاست پولی/منبع: مدیریت عملیات بازار
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 روزه  ۹۱اوراق بهادار 

میلیارد  ۰.3۰میلیارد افغانی، ۱.۰۰ ترتیبه ب روزه ۹۱، مجموعه اعالن، تقاضا و فروش اوراق بهادار ۱۴۰۰در ماه سرطان سال مالی 

 ۱3۹۹ سال مالی سرطاندر ماه حال ین . در عمیلیارد افغانی می رسد ۱.3۰مقدار اوراق باقیمانده آن بهو افغانی صفر افغانی و 

میلیارد افغانی  2.۹2میلیارد افغانی و  2.۹2میلیارد افغانی، ۴.۱۰ ترتیبه ب روزه ۹۱مجموعه اعالن، تقاضا و فروش اوراق بهادار 

 .ثبت گردیده است میلیارد افغانی ۴.۹۹ ر اوراق باقیمانده آن بهدر صد بوده و مقدا ۱.3۴میانگین نرخ تکتانه  با

 

   ۱۴۰۰سال مالی سرطان  الی اخیر ماهروزه  ۹۱فروش و اوسط نرخ تکتانه اوراق بهادار : 7گراف 

  

 
 منبع: مدیریت عملیات بازار/آمریت عمومی سیاست پولی

 

 روزه  ۱82اوراق بهادار 

افغانی صفر  میلیارد افغانی، 2.۰۰ رتیببه ت روزه ۱82مجموعه اعالن، تقاضا و فروش اوراق بهادار ، ۱۴۰۰در ماه سرطان سال مالی 

 حالین . در عرسدمیمیلیارد افغانی  ۱.7۱ به آنمانده اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  5.5۱ میانگین نرخ تکتانه افغانی باصفر و 

 ۰.۱۰ افغانی،میلیارد  6.۰۰ترتیب ه ب روزه ۱82و فروش اوراق بهادار  مجموعه اعالن، تقاضا ۱3۹۹ سال مالی سرطاندر ماه 

میلیارد افغانی   5.36 به آنمانده اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  ۱.6۱میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با ۰.۱۰افغانی و میلیارد 

 .رسیدمی

 

    ۱۴۰۰سال مالی الی اخیر ماه سرطان روزه  ۱82فروش و اوسط نرخ تکتانه اوراق بهادار : 8گراف 

 
 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی
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 روزه  36۴اوراق بهادار 

 3.27میلیارد افغانی، ۴.۰۰ ترتیبه ب روزه 36۴، مجموعه اعالن، تقاضا و فروش اوراق بهادار ۱۴۰۰در ماه سرطان سال مالی 

میلیارد  3۹.62به  آنمانده اوراق باقیدر صد بوده و مقدار  5.۱۰میانگین نرخ تکتانه  افغانی بامیلیارد  2.77میلیارد افغانی و 

ترتیب ه ب روزه 36۴مجموعه اعالن، تقاضا و فروش اوراق بهادار  ۱3۹۹ سال مالی سرطاندر ماه حال ن . در عیرسدمیافغانی 

مانده اوراق باقیدرصد بوده و مقدار  2.73میانگین نرخ تکتانه  میلیارد افغانی با 3.۰5میلیارد افغانی و  3.۱۴ میلیارد افغانی، 6.۰۰

 .رسیدمی میلیارد افغانی 2۱.37 به آن

 

    ۱۴۰۰سال مالی  الی اخیر ماه سرطانروزه  36۴فروش و اوسط نرخ تکتانه اوراق بهادار : ۹گراف 

 
 منبع: مدیریت عملیات بازار/آمریت عمومی سیاست پولی

 

 لیالم ودیعه:. ۱.3.3

رود. دافغانستان بانک با استفاده از باشد که جهت متنوع سازی ابزارهای سیاست پولی بکار میابزار اسالمی سیاست پولی می

بتوانند مازاد نقدینگی بخش بانکداری اسالمی را که نمی توانند  هااسالمی در صدد آن است تا بانکحساب دریچه بانکداری 

 اق بهادار سرمایه گذاری کنند، بفروش برساند. در لیالم اور

میلیارد افغانی  7.25مجموعاً  ،سرطانکه در ماه ثور سال مالی آغاز نموده است  ۱۴لیالم ودیعه را بتاریخ دافغانستان بانک 

ثبت میلیون افغانی مانده آن  765میلیارد افغانی فروش و مبلغ  2.۴۴میلیارد افغانی تقاضا، مبلغ  3.۰۴اعالن گردیده، مبلغ 

 است. شدهپرداخت ودیعه سهوله بنام میلیون افغانی  5.6۱ گردیده است. برعالوه به مبلغ

    

 تکتانه پرداخت شده. ۱.۴

 الی اخیر ماه سرطان ۱38۹از سال مالی ای که از بابت اوراق بهادار توسط د افغانستان بانک، گراف ذیل مقدار پرداخت تکتانه

 دهد. پرداخت گردیده است را نشان می ۱۴۰۰سال مالی 

 

    ۱۴۰۰الی اخیر ماه سرطان سال مالی  ۱38۹از سال مالی : تکتانه پرداخت شده اوراق بهادار ۱۰گراف 

 
 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی
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 نرخ مبادله . ۱.5

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

بانک مرکزی از رژیم مبادله متحول مدیریت شده پیروی  میکند که درهمچو های اقتصادی به دقت کامل زیر نظر دارد. شاخص

باشد. طبق کننده نرخ مبادله در بازار میتعییننوسانات در نرخ مبادله یک امر طبیعی بوده تقاضا و عرضه عامل اصلی رژیم 

آمار موجود، نرخ مبادله افغانی در برابر دالر امریکایی و سایر ارز های عمده بین المللی از ابتدای سال روان مالی تا اکنون 

 شاهد یک سلسله نوسانات بوده است. 

. نرخ افغانی ثبت گردیده است 7۹.۹۴مریکایی بطور اوسط نرخ مبادله افغانی در مقابل دالر ا، ۱۴۰۰در ماه سرطان سال مالی 

درصد  ۰.۹2در حدود  افغانی ثبت گردیده که در مقایسه به ماه قبلی 7۹.5۱در حدود  ۱۴۰۰سرطان  3۱مبادله افغانی بتاریخ 

 ایی بطور اوسطنرخ مبادله افغانی در مقابل دالر امریک ۱3۹۹، در ماه سرطان سال مالی درحالیکه .کاهش ارزش داشته است

 .  افغانی ثبت گردیده است 77.۱۰

 ۰.۰۴در حدود ثبت گردیده که در مقایسه به ماه قبلی  77.۰۹در حدود  ۱3۹۹سرطان سال مالی  3۱نرخ مبادله افغانی بتاریخ 

 دهد.کاهش ارزش را نشان میدرصد 

 

      ۱۴۰۰ی در مقابل دالر امریکایی طی سال مالی له افغان: نرخ مباد۱۱گراف 

 

 منبع: مدیریت عملیات بازار / آمریت عمومی سیاست پولی
 

 :بطور ربعوار() ۱۴۰۰-۱3۹۴نرخ مبادله مؤثر اسمی و حقیقی برای سال های 

     بطور ربعوار() ۱۴۰۰الی  ۱3۹۴نرخ مبادله مؤثر اسمی و حقیقی برای سال های :  ۱2گراف 

 
             

 منبع: آمریت عمومی سیاست پولی
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 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 ۱

 می باشد.

تان و شرکای تجاری افغانستان به صورت ماهانه منتشر می شود که این موضوع سبب می گردد تا ( ارقام تورم افغانس2

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

گرفت که این موضوع  ( برای محاسبه این شاخص با فریکونسی بیشتر باعث می گردد تا فرضیات بیشتر را مدنظر3

 سبب می گردد تا مؤثریت این ابزار ها کاهش یابد.

 

 تفسیر ارقام نرخ مبادله مؤثر حقیقی و اسمی:

  ۱55.5 = مبادله مؤثر اسمی نرخ

نرخ مبادله مؤثر اسمی بیانگر آنست که افغانی در برابر سبد اسعار شرکای بزرگ تجاری افغانستان طی چند سال  ۱55.5ارزش 

عد واردات این رقم نشان می دهد که افغانی از بُارزش اساس(. ۱۰۰سال اساس و  ۱3۹۴)حمل اخیر صعود ارزش نموده است 

 عد صادرات ضعیف گردیده است.قوی و از بُ
 

  ۱۱5.8=  مؤثر حقیقی مبادله نرخ

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

نسبت به کمتر نشان می دهد که افغانستان تورم پایداری  ۱۱5.8به  ۱۱3.۴مقایسه می کند. کاهش نرخ مبادله مؤثر حقیقی از 

عد نشان می دهد که افغانستان از بُ ۱۰۰شرکای تجاری خویش دارد. به معنی کامل نرخ مبادله مؤثر حقیقی بیش تر از 

 .کمتر رقابت پذیر استنسبت به واردات نظر به شرکای عمده تجاری افغانستان صادرات 
 

 یادداشت:

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

.بیان گردیده استنیز  ۱ر ضمیمه شماره نرخ  مبادله  مؤثر اسمی و حقیقی د
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 . سکتور حقیقی2

 . نرخ تورم عمومی2.۱

 6.33 کاهش نموده است، شاخص قیمت عمومی مصرف کننده از ۱۴۰۰نرخ تورم بر اساس معیار محاسبه ساالنه، در ماه سرطان 

هش نموده است. این کاهش از بخش شاخص مواد کا ۱۴۰۰مالی درصد در ماه سرطان سال  3.7۱به  ۱3۹۹درصد در ماه سرطان 

  غذایی بوجود آمده است، در حالیکه شاخص مواد غیرغذایی در این دروه بیشتر گردیده است.

 

         (، به %)تغییرات ساالنه : نرخ تورم۱3 گراف

 
 افغانستان بانک د/اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 

 

 ، تغییرات در شاخص قیمت مصرف کننده در سطح ملی(: نرخ تورم )تغییرات ساالنه3 جدول
 ها شاخص 1399سال مالی  1400سال مالی  

  1399دلو  1399حوت  1400حمل  1400ثور  1400جوزا  1400سرطان 

3.71 1.56 1.35 0.80-  تورم عمومی  4.13 4.42 

2.03 0.37-  1.60-  4.73-  مواد غذایی   5.32 4.96 

 مواد غیرغذایی   2.95 3.88 3.60 4.60 3.63 5.50

 دافغانستان بانک/اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 

 
 تورم شاخص مواد غذایی. 2.2

درصد در ماه  ۱2.7۱درصد شاخص عمومی را تشکیل میدهد، براساس محاسبه ساالنه، از  ۴7.78شاخص مواد غذایی که 

کاهش نموده است. این کاهش ناشی از پائین آمدن قیمت تمامی اجزای فرعی  ۱۴۰۰درصد در ماه سرطان 2.۰3به  ۱3۹۹سرطان 

 این شاخص در دوره تحت ارزیابی می باشد. 

براساس محاسبه ساالنه، از  ،را تشکیل میدهد کننده مصرف قیمت عمومی شاخص درصد ۱۴.6۱ که غله و نان قیمت شاخص

کاهش قابل مالحظه نموده است. فرارسیدن فصل  ۱۴۰۰درصد در ماه سرطان  -۱.۹3به  ۱3۹۹در صد در ماه سرطان  ۱۴.۰7

کشور سبب گردیده تا تاجران رف بعضی از والیات حاصل برداری گندم از یکطرف و افزایش حمالت پی در پی طالبان و تص

 .خیره شده را به قیمت ارزان بفروش برسانند و باعث کاهش قیمت این جزء شاخص گردیده استمواد ذ

ساس محاسبه ساالنه، از ، تورم برامیدهد درصد شاخص عمومی را تشکیل ۴.۹8که میوه جات خشک و تازه  قیمت شاخص

کاهش نموده است. دلیل کاهش قیمت در این  ۱۴۰۰در صد در ماه سرطان -2.۰۰سال گذشته به درصد در ماه سرطان  2۰.۰5

 .جزء شاخص کاهش صادرات میوه جات خشک و تازه به دلیل جنگ های داخلی و مسدو شدن بنادر در کشور می باشد
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به  ۱3۹۹درصد در ماه سرطان  ۱۴.6۰درصد شاخص عمومی را  تشکیل میدهد، براساس محاسبه ساالنه، از  6.۰۱که سبزیجات 

مسدود به علت صادرات  کم شدنکمتر گردیده است. کاهش در قیمت این جزء شاخص  ۱۴۰۰درصد در ماه سرطان  -۰.3۹

سبب گردیده تا قیمت سبزیجات در  و نبود سرد خانه ها برای نگهداری محصوالت زراعتی بودن بنادر با کشور های همسایه

 .یابدکشور کاهش 

 

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

 بانکدافغانستان /اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 
 

 ورم شاخص مواد غیر غذایی. ت2.3

صد رسیده است، در 5.5۰به  ۱۴۰۰ سرطاندرصد شاخص عمومی را تشکیل میدهد، در ماه  52.22که  غیرغذایی مواد شاخص

 . درصد ثبت گردیده است ۰.3۱درحالیکه این رقم درماه مشابه سال گذشته 

ر بیشترین تأثیر یاختصاص داده است که با کمتر ترین تغیبه خود درصد شاخص عمومی را  ۱۹.۱۰که سرپناه قیمت  شاخص

در صد رسیده است،  ۴.86به  ۱۴۰۰در ماه سرطان  نماید. بر اساس محاسبه ساالنهگذاری را باالی شاخص عمومی وارد می 

مسدود شدن درصد محاسبه گردیده است. افزایش قیمت گاز مایع از اثر  -2.77درحالیکه این رقم در ماه مشابه سال گذشته 

 راه های مواصالتی و آتش سوزی های اخیر در گمرک اسالم قلعه عامل اصلی در افزایش قیمت سرپناه محسوب میگردد. 

 -۱۴.76صاص داده است، بر مبنای محاسبه ساالنه، از تدرصد شاخص عمومی را به خود اخ ۴.32که شاخص قیمت ترانسپورت 

بیشتر گردیده است. در جریان دوره گزارش دهی قیمت تیل  ۱۴۰۰ر ماه سرطاندرصد د ۱7.۰2به  ۱3۹۹درصد در ماه سرطان 

همچنان زایش نموده و قیمت تیل در کشور را تحت تاثیر قرارداده است، پطرول و تیل خام در کشور های تولید کننده نفت اف

ورت وارد نموده و سبب افزایش آتش سوزی های اخیر در گمرک اسالم قلعه نیز تاثیرات منفی را باالی شاخص قیمت ترانسپ

 این جزء شاخص گردیده است. 

صد در ماه  ۱.8۹در میدهد. بر مبنای محاسبه ساالنه، از  تشکیل را عمومی شاخص درصد ۹3. ۱۱که  منزل لوازم قیمت شاخص

خارجی بخصوص کاهش ارزش افغانی در مقابل اسعار  .افزایش یافته است ۱۴۰۰رصد در ماه  سرطاند 6.67  به ۱3۹۹ سرطان

دالر امریکایی و کم شدن واردات از کشور همسایه و شکرکای تجاری عوامل اند که سبب بلند رفتن قیمت در این جزء شاخص 

 . گردیده است

 اقالم   1399سال مالی  1400لی سال ما

 سرطان

 1400 

جوزا 

1400 

 ثور

 1400 

 حمل

 1400 

 حوت

1399 

 دلو

 1399 
 وزن )%(

 

2.03 0.37-  1.60-  4.73-  4.96 5.32 47.78 
 مواد غذایی و نوشابه غیرالکولی

1.93-  4.93-  3.70-  2.04-  نان، آرد و غله   14.61 8.92 8.96 

 گوشت   7.50 8.86 9.17 7.48 6.52 5.03 6.27

1.13 2.42-  2.78-  و تخم  شیر، پنیر   4.70 3.33 3.51 0.69 

 روغن   4.58 16.16 18.78 15.87 13.72 15.80 17.27

2.00-  3.63 0.36 8.87-  0.27-  میوه خشک و تازه   4.98 1.65 

0.39-  9.68-  16.55-  30.91 9.69-  6.78-  سبزیجات   6.01 

 شکر و شیرینی  2.47 25 7.08 3.69 3.19 2.44 3.71

5.67-  12.75-  314.9-  21.35-  9.10-  6.85-  مصاله   1.29 

 نوشابه غیر الکولی   1.36 2.17 2.14 2.36 1.75 2.22 1.65
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 ، به %(: تورم مواد غیر غذایی، دخانیات، و خدمات )تغییرات ساالنه5 جدول

 دافغانستان بانک/اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 

 

 تورم هسته. 2.۴

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

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

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

 نماید. گرفته نمیشود تا از تاثیر گذاری آن باالی شاخص عمومی جلوگیری

می باشد. این معیار یک بخش مشخص شاخص را  م هسته عبارت از اوسط خالصه شدهرتویکی از میتود های معمول و مهم 

 5.28ردد. بر اساس این معیار، تورم از دربر گرفته و بر اساس اوسط ساده شاخص بعد از حذف اجزای مورد نظر محاسبه میگ

 نموده است.  کاهش ۱۴۰۰در ماه سرطان سال مالی  درصد 2.82به  ۱3۹۹ سرطاندرصد در ماه 

 ۱3۹۹سال  سرطاندر صد در ماه  ۹.۹8 زبر اساس تغییرات محاسبه ساالنه، ا اه و ترانسپورتبه استثنای سرپن می شاخص عمو

 کاهش نموده است.  ۱۴۰۰ه سرطاندرصد در ما 2.8۱ به

می باشد. تورم بر  شاخص قیمت مصرف کننده به استثنای نان و غله، روغن و ترانسپورتمعیار دیگر تورم هسته عبارت از 

 کمتر گردیده است.  ۱۴۰۰ سرطاندرصد در ماه  3.72سرطان سال گذشته به ماه  ردرصد د 5.۰5اساس این معیار از 

 ۴.8۱به  ۱3۹۹ درصد در ماه سرطان ۰.7۱از  شاخص عمومی قیمت مصرف کننده به استثنای مواد غذایی و نوشابه و ترانسپورت

  افزایش نموده است.  ۱۴۰۰درصد در ماه سرطان 

درصد رسیده است، در حالیکه  ۰.5۹ه ب ۱۴۰۰ در ماه سرطان بر اساس تغییرات ساالنهمواد غذایی به استثنای می شاخص عمو

 درصد محاسبه گردیده است.  -۰.۰8در حدود  ۱3۹۹ این رقم در ماه سرطان

 درصد در ماه 3.۱۹به  ۱3۹۹ درصد در ماه سرطان 7.38شاخص عمومی به استثنای ترانسپورت براساس تغییرات ساالنه، از 

 کاهش نموه است. ۱۴۰۰سرطان 

 اقالم   1399سال مالی  1400سال مالی 

سرطان 

1400 

 جوزا 

1400 

 ثور

 1400 

 حمل

 1400 

 حوت

1399 

 دلو

 1399 
 وزن )%(

 

 ، دخانیات و خدماتمواد غیرغذایی 52.22 2.95 3.88 3.60 4.60 3.63 5.50

 تنباکو   0.32 5.35 5.50 4.73 4.65 4.34 4.43

 البسه   4.56 5.51 6.16 6.72 6.01 6.53 9.23

 سرپناه   19.10 2.16 2.51 2.53 4.78 2.99 4.86

 اثاثیه منزل   11.93 5.40 6.62 6.13 5.40 5.96 6.67

1.20-  0.76-  معالجه و تداوی   6.23 5.73 5.35 4.14 3.18 

17.02 6.51 5.08 2.07-  2.42-  8.34-  ترانسپورت   4.32 

0.60 0.03-  0.38 0.54 0.76 0.68-  اتبرمخا   1.69 

2.25 0.18-  اطالعات و فرهنگ      1.14 0.58 1.90 0.78 0.78 

 تعلیم و تربیه 0.36 5.08 5.02 6.13 6.27 5.65 5.52

7.75 0.36 0.18 0.06-  0.30 0.39-  رستورانت و هوتل   1.13 

 متفرقه   1.43 8.38 6.35 4.14 4.62 1.72 1.26
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 تغییرات ساالنه، به %(): تورم هسته 6 جدول
سرطان 

1400 

جوزا 

1400 

 ثور

1400 

 حمل

1400 

حوت 

1399 

 دلو

1399 

 اقالم

 (%30نرخ تورم  بر اساس محاسبه اوسط خالصه شده ) 3.61 3.78 2.26 2.68 2.21 2.82

2.81 0.99 0.40 1.48-  استثنای سرپناه و ترانسپورتی به شاخص عموم 5.32 5.27 

3.72 2.20 1.77 1.30-  غن و ترانسپورت، غله، روناناستثنای شاخص عمومی به  3.05 2.94 

 شاخص عمومی به استثنای مواد غذایی، نوشابه و ترانسپورت 3.90 4.43 5.23 5.29 3.82 4.81

3.19 1.36 1.20 0.74-  شاخص عمومی به استثنای ترانسپورت 4.71 4.73 

 شاخص عمومی به استثنای مواد غذایی و نوشابه 0.27 0.38 0.45 0.53 0.41 0.59

 دافغانستان بانک/اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 

  

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

 
 دافغانستان بانک/اداره ملی احصائیه و معلوماتمنبع: 

 

 ناخالص داخلی و نرخ بیکاری تولیدات .2.5

 رشد اقتصادی

 -۱.۹3به علت عملکرد ضعیف سکتور زراعت، صعنت و خدمات  ۱3۹8رشد تولیدات ناخالص داخلی کشور در مقایسه با سال 

درصد محاسبه  3.۹۱رشد تولیدات ناخالص داخلی  ۱3۹۹نشان میدهد، در حالیکه در سال  ۱3۹۹ درصد کاهش را در سال

درصد تولیدات ناخالص  56.۰7سکتور خدمات  ، و۱2.۴7، سهم سکتور صنعت درصد 27.۰۱سهم سکتور زراعت گریده بود. 

 .داخلی را تشکیل میدهد

 سطح بیکاری

 ۱8.6به  ۱3۹۹اداره ملی احصائیه و معلومات در سال  "شاخص های کلیدی احصائیوی"گزارشبه سطح بیکاری در کشور نظر 

 درصد محاسبه گردیده است.
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  : فیصدی رشد تولیدات ناخالص داخلی7 جدول

 دافغانستان بانکئیه و معلوات / اداره ملی احصا منبع:
 

 سهم سکتورها در تولیدات ناخالص داخلی : 8 جدول

 ئیه و معلوات / دافغانستان بانکاداره ملی احصا منبع:

 

       )به %( : فیصدی رشد تولیدات ناخالص داخلی۱5 گراف

 

 ئیه و معلوات / دافغانستان بانکاداره ملی احصا منبع:

 

 سکتور ها 1396 1397 1398 1399

5.31 17.46 4.42-  سکتور زراعت 6.41 

4.22-  سکتور صنعت 9.21 11.07 4.85 

4.76-  1.39-  1.94 0.68-  سکتور خدمات 

1.93-   تولیدات ناخالص داخلی 2.65 1.19 3.91 

 سکتور ها 1396 1397 1398 1399

 سکتور زراعت 26.42 22.04 25.77 27.01

 سکتور صنعت 10.05 13.39 14.06 12.47

 سکتور خدمات 58.33 59.48 55.47 56.07
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 . سکتور خارجی3

 بیالنس حساب جاری .3.۱

 افزایشصد در ۱۴7حدود  ۱۴۰۰سال مالی  دومکسر حساب جاری )شامل انتقاالت رسمی( در ربع  ربعوار، مقایسهبه اساس 

عین  بود در گردیدهثبت  امریکاییمیلیون دالر  ۴26.87به مبلغ  ۱3۹۹سال  ربع دوم یافته است. کسر حساب جاری که در

 افزایش نموده است.  امریکاییمیلیون دالر  ۱۰52.7۱به مبلغ  ۱۴۰۰سال مالی  ربع

ت کاالها دای بالعوض خارجی و افزایش در پرداخت های وارکاهش کمک ها ازکسر حساب جاری بیالنس تادیات ناشی  افزایش

 می باشد. ۱۴۰۰و خدمات در جریان ربع دوم سال مالی 

 

        )به میلیون دالر امریکایی( جاری: بیالنس حساب ۱6گراف 

 
 ، محاسبه آمریت عمومی سیاست پولیمنبع: اداره ملی احصائیه و معلومات/د افغانستان بانک

 

 بیالنس حساب کاال ها  .3.۱.۱

درصد افزایش نموده است. کسر  ۴۴حدود  ۱۴۰۰از نقطه نظر بیالنس تادیات کشور کسر حساب کاالهادر ربع دوم سال مالی 

 ۱۴۰۰در عین ربع سال مالی که  بود گردیدهثبت  امریکاییمیلیون دالر  ۹6۰.8۹ به مبلغ حساب کاالها که در ربع دوم سال قبل

 رسیده است. امریکایی میلیون دالر ۱37۹.27به مبلغ 

 3۱۹داشته و حدود  صعودیسیر  نظر به عین ربع سال قبل ۱۴۰۰سال مالی ربع دوم در کل ارزش صادرات کاالهای کشور در 

 امریکاییدالر  میلیون 32 به مبلغ ۱3۹۹ارزش مجموعی صادرات کشور که در ربع دوم سال مالی . را نشان میدهد افزایشصد در

در کل تمام اقالم صادراتی  است. افزایش نموده امریکاییدالر  میلیون ۱3۴.۰5جاری به مبلغ  سال بود در عین ربع گردیدهثبت 

 میباشد. ۱۴۰۰بیانگر رشد مثبت در طول ربع دوم سال مالی 

درصدی  52افزایش  رگقبل نمایاننظر به عین ربع سال  ۱۴۰۰ سال مالی ر ربع دومبه همین ترتیب ارزش کلی واردات  کاالها د

 میلیون ۱5۱3.32راپور داده شده بود، به مبلغ  ۱3۹۹که در ربع دوم سال مالی  امریکایی دالر میلیون ۹۹2.8۹ مبلغز ه و ابود

 ۱۴۰۰رشد مثبت در ربع دوم سال مالی  نمایانگردر عین ربع سال جاری رسیده است. تمام کاالهای وارداتی  امریکایی دالر

 میباشد.
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        )به میلیون دالر امریکایی( : بیالنس حساب تجارت۱7گراف 

 
 ، محاسبه آمریت عمومی سیاست پولیاداره ملی احصائیه و معلومات/د افغانستان بانکمنبع: 

 

 بیالنس حساب خدمات .3.۱.2

در صد افزایش را نشان  22کسر حساب خدمات  ۱۴۰۰به اساس مقایسه ربعوار احصائیه های تجارت، در ربع دوم سال مالی 

در عین ربع  امریکاییمیلیون دالر  ۹8.38به مبلغ  ۱3۹۹ مالی در ربع دوم سال امریکاییمیلیون دالر  8۰.88 مبلغ از ومیدهد 

 رسیده است.  ۱۴۰۰سال مالی 

درصد افزایش را نشان میدهد. این افزایش  ۴2حدود  ۱۴۰۰حساب تجارت )کاالها و خدمات( در ربع دوم سال مالی درکل کسر 

 .میباشد ۱۴۰۰افزایش پرداخت های وارداتی در جریان ربع دوم سال مالی  ناشی از

 

 حساب عاید اولیه .3.۱.3

در ربع دوم  امریکاییدالر  میلیون 3۰.22عکس کننده ، مازاد حساب عواید اولیه که منقابل دسترسبه اساس مالحظه آمار 

صد افزایش را در 26که حدود رسیده است  امریکاییدالر  میلیون 38،۱5به مبلغ روان سال  عین ربعبود در  ۱3۹۹سال مالی 

 ران فصلی میباشد.گنشان میدهد.این افزایش در حساب عواید اولیه ناشی از افزایش مزد و معشات کار

 

 حساب عاید ثانوی .3.۱.۴

 میلیون 386.8۰درصد کاهش یافته و به مبلغ  3۴حدود  ثانویجریان خالص پولی به حساب عواید  ۱۴۰۰سال مالی  دومدر ربع 

راپور داده شده  امریکاییدالر  میلیون 58۴.68رسیده است. در حالیکه این رقم در عین ربع سال قبل مبلغ  امریکاییدالر 

 بود. 

 میلیون 5۰۰.8باشد و از مبلغ  درصدی در انتقاالت بالعوض به دولت افغانستان می 52 ، کاهشثانویدلیل عمده کاهش عواید 

 روانربع سال عین  در  امریکاییدالر  میلیون 23۹.2بود به مبلغ  گردیدهثبت  ۱3۹۹که در ربع دوم سال مالی  امریکاییدالر 

 رسیده است. 

در  امریکایی دالر میلیون ۱85.58صد رشد نموده و به مبلغ در 7۱کشور حدود در عین زمان وجوه انتقالی خصوصی بداخل 

 گزارش امریکایی دالر میلیون ۱۰8.25رسیده است. در حالیکه این رقم در عین ربع سال قبل مبلغ  ۱۴۰۰ربع دوم سال مالی 

 داده شده بود.
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 حساب سرمائیوی بیالنس تادیات .3.2

درصد افزایش  6۹حدود حساب سرمائیوی با درنظرداشت مقایسه ربعوار احصائیه های بیالنس تادیات، جریان پولی مربوط به 

دالر  میلیون ۱67.۹۰بود به مبلغ  گردیدهثبت  ۱3۹۹که در ربع دوم سال مالی  امریکاییدالر  میلیون ۹۹.6۰و از مبلغ نموده 

ائیوی به دولت افغانستان رشد در انتقاالت سرم ،افزایشاین در عین ربع سال جاری رسیده است. دلیل اساسی  امریکایی

 میباشد.

 

 حساب مالی بیالنس تادیات .3.3

 گذاریغیر مستقیم و سایر سرمایه  گذاریمستقیم خارجی، سرمایه  گذاریهای مستقیم که مرکب از سرمایه  گذاریسرمایه 

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

 

 سرمایه گذاری مستقیم  .3.3.۱

بشکل دارائی های  ۱۴۰۰در ربع دوم سال مالی  امریکاییدالر  میلیون ۱۹.53ئیه های قابل دسترس، حدود احصابادرنظرداشت 

 ۰.۴3مستقیم خارجی راپور داده شده است. در حالیکه این رقم در عین ربع سال قبل مبلغ  گذاریخالص در بخش سرمایه 

 بود.  گردیدهثبت  امریکاییمیلیون دالر 

 2.5۹درصد افزایش نموده و از مبلغ  83۱حدود  ۱۴۰۰مستقیم در خارج )دارائی ها(: در ربع دوم سال مالی   گذاریسرمایه 

 امریکاییدالر  میلیون 2۴.۰۹به مبلغ  ۱۴۰۰در عین ربع سال  ،بود گردیدهع دوم سال قبل ثبت که در رب امریکایی دالر میلیون

 است.رسیده 

 امریکاییدالر  میلیون 3.۰2مبلغ از سرمایه گذاری مستقیم در داخل کشور  در داخل کشور )بدهی ها(: سرمایه گذاری مستقیم

 رسیده است. امریکایی میلیون دالر -۴.57به مبلغ  ۱۴۰۰بود در عین ربع سال  گردیدهثبت  ۱3۹۹که در ربع دوم سال مالی 

 

 سرمایه گذاری غیر مستقیم  .3.3.2

ربع در  که امریکایی دالرمیلیون  ۴۱.۱۹از مبلغ از کشور خارج  مستقیم غیر گذارینظرداشت مقایسه ربعوار آمار، سرمایه  در با

 کاهش نموده است. ۱۴۰۰در عین ربع سال  امریکاییمیلیون دالر  -۱27.۴6به مبلغ  ثبت گردیده بود ۱3۹۹دوم سال مالی 

 

 یادداشت:

 گزارش هذا درج گردیده است. 2جدول 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

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

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

 گمرک میباشد. و اداره

 در افغانستان .جه( وجود داردیجه )کسربودیطوریکه میدانیم در اقتصاد های در حال توسعه در سراسر جهان عدم تعادل بود

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

 برج جوزا میلیارد افغانی در 5در حالیکه تقریباً میباشد،  افغانی لیاردیم ۱بوده که حدود  مازاد ۱۴۰۰ جوزاتراز کلی مالی در ماه 

لیارد افغانی عواید نسبت به مصارف افزایش یافته که در نتیجه یم 6مبلغ  ۱۴۰۰، در ماه جوزا سال بود کسری ۱3۹۹سال مالی 

و جمع آوری درآمد باالتر  کمیجه هزینه این در نتلیارد افغانی مازاد را نشان دهد . یم ۱حدود  ۱۴۰۰تراز کلی در ماه جوزا سال 

 .میباشد ۱3۹۹نسبت به ماه مشابه در سال مالی  ۱۴۰۰ سال مالی جوزادر ماه 
 

 )به میلیارد افغانی( ۱۴۰۰الی  ۱3۹6: مقایسه بودیجه از سال مالی ۹ جدول

 سال مجموع بودیجه اصلی  بودیجه انکشافی بودیجه عادی

۰3۱۱.3  ۱۴۰۰ سال مالی ۴73.۰۴ ۱6۱.7۴ 

۰28۹.۱  ۱3۹۹سال مالی  ۴28.38 ۱3۹.28 

 ۱3۹8 سال مالی 3۹۹.۴2 ۱2۴.۱۹ 275.22

266.۱3 ۱.۰6۱۱  ۱۹.377  ۱3۹7 سال مالی 

 ۱3۹6 سال مالی ۴2۹.۴۱ ۱6۱.۰۰ 268.۴۱

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 

 ۴28.38مبلغ  ۱3۹۹در سال مالی  ولیمیلیارد افغانی تصویب شده  ۴73.۰۴بودیجه اصلی مبلغ  ۱۴۰۰در شروع سال مالی 

افزایش را نشان میدهد. از مجموع بودیجه اصلی سال مالی  ۱۰.۴3٪و یا  افغانی میلیارد ۴۴.66 که میلیارد افغانی بوده است

  انی منظور شده است.میلیارد افغ ۱6۱.7۴میلیارد و  3۱۱.3۰، بودیجه عادی و بودیجه انکشافی هر یک به ترتیب ۱۴۰۰

 

        ۱۴۰۰الی  ۱3۹6مقایسه بودیجه از سال مالی : ۱7 گراف

 
 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی
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 ۱۴۰۰الی  ۱3۹7بودیجه از سال مالی  رشد: ۱۰جدول  

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 

     بعد از بررسی وسط سال ۱3۹۹الی  ۱3۹6: مقایسه بودیجه از سال مالی ۱8 گراف

 
 حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی منبع:

 

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

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

میباشد. تغیراتی که در ارقام ذیل بوجود آمده است به دلیل کمک های غیر  قوسالی اخیر ماه  ۱3۹۹برای بودیجه سال مالی 

تایید گردیده است که  کابینهسوی  از ۱3۹۹ اختیاری کمک کننده ها میباشد، درحالیکه بررسی نیمه سال بودیجه سال مالی

 .ه استرسید افغانی لیاردیم ۴53.88تخمین شده بعد از بررسی وسط سال به مقدار  جهیبود

ه عادی و دیجنی رسیده است که از آن جمله بومیلیارد افغا ۴53.88به  ۱3۹۹سال مالی  قوسجموع بودیجه اصلی الی اخیر م

میلیارد افغانی را تشکیل میدهد. از شروع سال مالی الی  ۱55.6۱میلیارد افغانی و  2۹8.27 بودیجه انکشافی هر یک مبلغ

  .افزایش یافته است 5.۹5و یا %میلیارد افغانی  25.5۰ بودیجه اصلی به مقدار قوساخیر 

 

 بعد از بررسی وسط سال )به میلیارد افغانی( ۱3۹۹الی  ۱3۹6: مقایسه بودیجه از سال مالی ۱۱جدول 

 سال بودیجه اصلی مجموع بودیجه انکشافی بودیجه عادی

 ۱3۹۹ یمال سال ۴53.88 ۱55.6۱ 2۹8.27

2۹7.3۹ ۱27.۰۱ ۰۴2۴.۴  ۱3۹8 یمال سال 

 ۱3۹7 یمال سال ۴۰۴.5۱ ۱2۰.56 283.۹۴

 ۱3۹6 یمال سال ۴۱7.۱8 ۱۴۹.۴3 267.75

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 سال مجموع بودیجه اصلی بودیجه انکشافی بودیجه عادی

٪7.68  ٪۱6.۱2  ۱۴۰۰ سال مالی ۱۰.۴۳٪ 

٪5.۰۴  ٪۱2.۱5  ٪25.7  ۱3۹۹سال مالی  

٪3.۴2  ٪۱۱.83  ٪5.8۹  ۱3۹8 سال مالی 

٪۰.85-  ٪۰2.3۱-  ٪۱6.۱2-  ۱3۹7 سال مالی 
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 بعد از برسی وسط سال ۱3۹۹الی  ۱3۹7رشد مسلسل بودیجه ازسال مالی : ۱2جدول 

 سال مجموع بودیجه اصلی بودیجه انکشافی بودیجه عادی

 ۱3۹۹سال مالی  6.۹5٪ 22.52٪ ۰.3۰٪

 ۱3۹8سال مالی ۴.۹2٪ 5.3۴٪ ۴.7۴٪

 ۱3۹7سال مالی -3.۰۴٪ -۱۹.32٪ 6.۰5٪

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 

    ۱۴۰۰و سال مالی  ۱3۹۹پیشبینی منابع تمویل برای بودیجه ملی در آغاز سال مالی : ۱۹ گراف

 
 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 

که در مقایسه با سال  استشده  پیشبینیمیلیارد افغانی  ۴35.۴۴بودیجه اصلی مبلغ  منابع تمویل ۱۴۰۰در شروع سال مالی 

ازتمام  افزایش را نشان میدهد. ۴.68٪و یا  افغانی میلیارد ۱۹.۴6 ،بود تخمین شده میلیارد افغانی ۴۱5.۹8که مبلغ  ۱3۹۹مالی 

میلیارد افغانی به ترتیب عواید داخلی  وکمک های خارجی تخمین شده  2۱8.۹۴میلیارد افغانی و  2۱6.5۰ منابع تمویلی مبلغ

تخمین گردیده کمکهای خارجی  شمولف اصلی بیشتر از عواید داخلی به مجموع مصاراست وهمچنان قابل ذکر است که 

 ۱۴۰۰و  ۱3۹۹در سالهای مالی میلیارد افغانی  37.6۰و  افغانی میلیارد ۱2.۴۰به ترتیب دهنده کسر بودیجه  که نشان است

 .میباشند

این  ۱3۹۹میباشد در حالیکه درسال مالی میلیارد افغانی  2۱6.5۰مبلغ  ۱۴۰۰مجموع منابع داخلی تخمین شده در سال مالی 

به همین ترتیب کمک های میدهد.  نشان کاهش را 3.6۴یا % میلیارد افغانی و 7.6۰میلیارد افغانی بوده که مبلغ  2۰8.۹۰مبلغ 

 ۱3۹۹درسال مالی  کهنسبت به کمک های خارجی و  است میلیارد افغانی پیشبینی شده 2۱8.۹۴مبلغ  ۱۴۰۰خارجی در سال 

 افزایش یافته است. 5.73یا % وافغانی میلیارد  ۱۱.86مبلغ  ،میلیارد افغانی تخمین شده بود 2۰7.۰8لغ مب
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کمک های تمویلی برای مصارف  .منابع تمویل کمک های خارجی متشکل از کمک های عادی وکمک های انکشافی میباشند

 ۹۱.۹5مبلغ  ۱3۹۹این رقم در سال مالی  است، در حالیکه میلیارد افغانی تخمین گردیده ۱۰7.۱۴مبلغ  ۱۴۰۰عادی در سال مالی 

 در سال روان نشان میدهد.را افغانی افزایش  دمیلیار ۱5.۱۹یا  و ۱6.52میلیارد افغانی بوده که %

 

 )به میلیارد افغانی( ۱۴۰۰و سال مالی  ۱3۹۹: انواع عواید در جریان ماه جوزا سال مالی ۱3جدول 

رشد کمک ها به 

 فیصد

کاهش  افزایش و

 کمک ها

 انواع عواید ۱۴۰۰-جوزا ۱3۹۹-جوزا

٪72  عواید ماهوار داخلی ۱۴.۴7 8.3۹ 6.۰8 

٪8۰  کمک های ماهوار خارجی 23.۰3 ۱2.82 ۱۰.2۰ 

٪77  مجموع کمک ها ماهوار 37.5۰ 2۱.2۱ ۱6.2۹ 

٪2  کمک های خارجی مجموع 6۱.5۴ 6۰.۱3 ۱.۴۱ 

٪۱  عواید داخلی مجموع 78.۱6 77.7۰ ۰.۴7 

٪۱  (خارجیکمک های  داخلی وعواید )عواید تمام  مجموع ۱3۹.7۰ ۱37.82 ۱.88 

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی
 

 )به میلیارد افغانی( ۱۴۰۰ال مالی و س ۱3۹۹انواع مصارف در جریان ماه جوزا سال مالی : ۱۴جدول 

 منبع: حسابات وزارت مالیه/محاسبه آمریت عمومی سیاست پولی

 

میلیارد افغانی میباشد، در  37.5۰مبلغ  ۱۴۰۰سال مالی  جوزاعواید داخلی و کمکهای خارجی( در ماه ) یحقیقمجموع عواید 

را نشان  افزایش 77٪میلیارد افغانی و یا  ۱6.2۹میلیارد افغانی بوده که  2۱.2۱ مبلغ  ۱3۹۹جوزا حالیکه مجموع عواید در ماه 

 6۱.5۴میلیارد افغانی رسیده است که از جمله  ۱3۹.7۰به  جوزاالی اخیر ماه  ۱۴۰۰ میدهد. مجموع عواید از شروع سال مالی

مجموع عواید ازطرف دیگر ملیارد افغانی آنرا  به ترتیب کمک های خارجی و عواید داخلی تشکیل میدهند.  78.۱6 لیارد ومی

لیارد یم 77.7۰ میلیارد و 6۰.۱3میلیارد افغانی رسیده است که از جمله  ۱37.82به  جوزاالی اخیر ماه  ۱3۹۹ از شروع سال مالی

)عواید داخلی،  تمام عواید مجموعدر  2و % ۱، %۱% بناءً خارجی و عواید داخلی تشکیل میدهند.افغانی آنرا به ترتیب کمک های 

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

جوزا سال واید داخلی در ماه میلیارد افغانی میرسد، در حالیکه ع ۱۴.۴7به  ۱۴۰۰سال مالی  جوزادر ضمن، عواید داخلی در ماه 

 را نشان میدهد.  افزایش 72٪میلیارد افغانی و یا  6.۰8 افغانی بوده است، که لیاردیم 8.3۹ مبلغ ۱3۹۹مالی 

 ۱3۹۹سال  جوزادر ماه  حالیکهمیلیارد افغانی میباشد در  23.۰3مبلغ  ۱۴۰۰ جوزااز طرف دیگر، کمک های خارجی در ماه 

 یافته است. افزایشمیلیارد افغانی  ۱۰.2۰ و یا 8۰٪انی بوده  که میلیار افغ ۱2.82 مبلغ

میلیارد افغانی رسیده است، که مصارف عادی و مصارف  ۱۴۹.7۰به  جوزاالی اخیر ماه  ۱۴۰۰مجموع مصارف از شروع سال مالی 

میلیارد افغانی را تشکیل میدهند. همچنان، مجموع مصارف از شروع سال مالی  37.72میلیارد و  ۱۱۱.۹8 انکشافی هر یک

رشد مصارف به 

 فیصد

وکاهش در افزایش 

 مصارف

 انواع مصارف وهزینه ۱۴۰۰-جوزا ۱3۹۹-جوزا

٪52  انکشافی ماهوار مصارف ۱3.57 8.۹۴ ۴.63 

٪33  مصارف عادی ماهوار 22.63 ۱7.۰2 5.6۰ 

٪3۹  ماهوار مصارف مجموع  36.۱۹ 25.۹6 ۱۰.23 

٪۱3-  5.75-   انکشافیمصارف تمام  مجموع 37.72 ۴3.۴7 

٪5-  6.۰8-  تمام مصارف عادی مجموع ۱۱۱.۹8 ۱۱8.۰6 

٪7-  ۱۱.83-  تمام مصارف مجموع ۱۴۹.7۰ ۱6۱.53 
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میلیارد  ۱۱8.۰6 کمصارف عادی و مصارف انکشافی هر یمیلیارد افغانی رسیده است، که  ۱6۱.53به  جوزاالی اخیر ماه  ۱3۹۹

مصارف  مجموعمصارف انکشافی ،  مجموعکاهش در  7و % 5، %۱3در نتیجه %میلیارد افغانی را تشکیل میدهند.  ۴3.۴7و 

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

ی السال م جوزاماه ور در میباشد درحالیکه مصارف مذک میلیارد افغانی 22.63 مبلغ ۱۴۰۰جوزا سال مالی مصارف عادی در ماه 

. همچنان مصارف میباشد افزایش 33٪ و یا ارد افغانیمیلی 5.6۰ ه نشان دهندهمیلیارد افغانی بوده است، ک ۱7.۰2مبلع  ۱3۹۹

 مصارف انکشافی ۱3۹۹ مالی سال جوزا، ولی در ماه است رسیده میلیارد افغانی ۱3.57  به ۱۴۰۰سال مالی  جوزاانکشافی در ماه 

 ه جاری میباشد. ر مادافزایش  52٪ و یا میلیارد افغانی ۴.63میلیارد افغانی بوده است که نشان دهنده  8.۹۴
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 سویفت؛ تادیات. 5

 : گزارش معامالت خروجی و دخولی۱5 جدول

 3۱/۰۴/۱۴۰۰الی  ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ گزارش معامالت خروجی از تاریخ

طبقه 

 بندی

 فرانک سویس پوند یورو دالر امریکایی نوعیت پیام فرستندهجوانب 

A وزارت خانه ها MT 103 ,700 285۹۹6۱۴.8۴ 2۰36۰7۹.۰۰  ۱2777 

B ۰ ۰ ۰ ۹6۱625۰7.5۹ 202 بانک های تجارتی 

C ۰ ۴36۴۰۰۰۰.۰۰ ۰ 2۱۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ 200 د افغانستان بانک 

 3۱/۰۴/۱۴۰۰الی  ۰۱/۰۴/۱۴۰۰گزارش معامالت دخولی از تاریخ 

طبقه 

 بندی

 پوند درهم امارات متحده عرب یورو دالر امریکایی نوعیت پیام جوانب ذینفع

A وزارت خانه ها MT 103 , & 910 22۰۱۴۰658.۹۴ ۴۴7۱352.۰۰ ۴۴7۱352.۰۰ ۰ 

B ۰ ۰ ۰ 3352۹۱7۱.۰۰ 202/103 بانک های تجارتی 

 نیز اجرا گردیده است.  دالر 53۴6۴8.75 بانک جهانی به ارزشبه معامله تبادلوی  مربوط  ۴ برعالوه  به تعداد

تادیات د افغانستان بانک/آمریتمنبع: 
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 ضمیمه

 :۱ضمیمه شماره 

     ۱۴۰۰: نرخ تبادله قزاقستان و پاکستان در مقابل دالرامریکایی در جریان سال 2۰گراف 

 
 OANDAمنبع: ویب سایت 

     ۱۴۰۰مقابل دالرامریکایی در جریان سال  در : نرخ تبادله ایران و ازبکستان2۱گراف 

 
 OANDAمنبع: ویب سایت 

    ۱۴۰۰مقابل دالرامریکایی در جریان سال  ، روسیه، بنگلدیش درتبادله هندوستان: نرخ 22گراف 

 
 OANDAمنبع: ویب سایت 
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     ۱۴۰۰مقابل دالرامریکایی در جریان سال  و تاجکستان در : نرخ تبادله چین23گراف 

 
 OANDAمنبع: ویب سایت 

     ۱۴۰۰مقابل دالرامریکایی در جریان سال  و اروپا در : نرخ تبادله انگلستان2۴گراف 

 
 OANDAمنبع: ویب سایت 

     ۱۴۰۰مقابل دالرامریکایی در جریان سال  در : نرخ تبادله ترکیه و ترکمنستان25گراف 

 
 OANDAمنبع: ویب سایت 
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 )بطور ربعوار( ۱۴۰۰الی  ۱3۹۴:  نرخ مبادله موثر اسمی و حقیقی برای سال های ۱6جدول 

 نرخ مبادله مؤثر اسمی ربع سال شماره
نرخ مبادله مؤثر 

 حقیقی

 ۱۰۰ ۱۰۰ ربع دوم ۱3۹۴ ۱

 ۹5.72 ۹6.26 ربع سوم ۱3۹۴ 2

 ۹7.۰۴ ۹6.52 ربع چهارم ۱3۹۴ 3

 ۹5.۱7 ۹۴.7۱ ربع اول ۱3۹5 ۴

 ۹۱.۰8 ۹۱.۰2 ربع دوم ۱3۹5 5

 ۹۴.8۹ ۹۴.6۱ ربع سوم ۱3۹5 6

 ۱۰2.5۴ ۱۰2.6۹ ربع چهارم ۱3۹5 7

 ۱۰3.۹8 ۱۰۴.68 ربع اول ۱3۹6 8

 ۹۹.۹6 ۹8.35 ربع دوم ۱3۹6 ۹

 ۱۰۰.۴2 ۱۰۱.65 ربع سوم ۱3۹6 ۱۰

 ۱۰5.۴6 ۱۰7.76 ربع چهارم ۱3۹6 ۱۱

 ۱۰6.7۴ ۱۱۰.2۴ ربع اول ۱3۹7 ۱2

 ۱۰7.۰2 ۱۱3.66 ربع دوم ۱3۹7 ۱3

 ۱۰۹.۱5 ۱۱۹.۱6 ربع سوم ۱3۹7 ۱۴

 ۱۱3.۱3 ۱26.22 ربع چهارم ۱3۹7 ۱5

 ۱۰8.57 ۱2۴.۰۹ اولربع  ۱3۹8 ۱6

 ۱۰۹.۹3 ۱27.5۱ ربع دوم ۱3۹8 ۱7

 ۱۰2.۹7 ۱2۴.۴6 ربع سوم ۱3۹8 ۱8

 ۱۰3.۴6 ۱26.۹ ربع چهارم ۱3۹8 ۱۹

 ۱۰6.۰6 ۱3۰.23 ربع اول ۱3۹۹ 2۰

 ۱2۹.7۹ ۱63.۹6 ربع دوم ۱3۹۹ 2۱

 ۱۱۹.۱۹ ۱۴۹.88 ربع سوم ۱3۹۹ 22

 ۱۱6.۴2 ۱۴5.67 ربع چهارم ۱3۹۹ 23

 113.38 145.43 ربع اول 1400 24

 115.79 155.49 ربع دوم 1400 25

 منبع: آمریت عمومی سیاست پولی
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 :2 شماره ضمیمه

 ی(:دالر امریکای میلیونبه : بیالنس تادیات افغانستان )۱7 جدول

در صد 

 ۱۴۰۰ربع اول  ۱۴۰۰ربع دوم  تغیر

ربع چهارم 

 ۱3۹۹ربع دوم  ۱3۹۹ربع سوم  ۱3۹۹

 اقالم/مدت زمان

 حساب جاری ۴26.87- ۹۰3.72- 8۴6.8۰- ۱۰۴7.66- ۱۰52.7۱- ۱.۴7

 کریدت 8۴۴.63 ۱253.۰3 ۱336.2۰ 7۰6.۰۱ 83۰.۱3 ۰.۰2-

 دبت ۱27۱.5۰ 2۱56.75 2۱83.۰۰ ۱753.66 ۱882.8۴ ۰.۴8

 حساب اجناس و خدمات  ۱۰۴۱.77- ۱66۱.۱7- ۱553.7۱- ۱355.38- ۱۴77.66- ۰.۴2

 کریدت ۱۴6.۴5 383.2 5۴6.۹7 32۱.8 32۱.۴3 ۱.۱۹

 دبت ۱۱88.22 2۰۴۴.38 2۱۰۰.67 ۱677.۱۹ ۱7۹۹.۰8 ۰.5۱

 حساب اجناس   ۹6۰.8۹- .۱533- ۱۴3۱.58- ۱2۱3.۴3- ۱37۹.27- ۰.۴۴

 کریدت 32.۰۰ ۱۹8.۴2 3۴2.67 2۰۰.۱8 ۱3۴.۰5 3.۱۹

 دبت ۹۹2.8۹ ۱73۱.۴2 ۱77۴.26 ۱۴۱3.62 ۱5۱3.32 ۰.52

 حساب خدمات 8۰.88- ۱28.۱7- ۱22.۱2- ۱۴۱.۹5- ۹8.38- ۰.22

 کریدت ۱۱۴.۴5 ۱8۴.78 2۰۴.2۹ ۱2۱.62 ۱87.38 ۰.6۴

 دبت ۱۹5.33 3۱2.۹6 326.۴۱ 263.57 285.76 ۰.۴6

 حساب عاید اولیه 3۰.22 5۱.77 ۴۴.۰۱ 2۴.3۹ 38.۱5 ۰.26

 کریدت ۴2.۱۴ 65.58 57.63 38.5۱ ۴5.35 ۰.۰8

 دبت ۱۱.۹2 ۱3.8۱ ۱3.63 ۱۴.۱۱ 7.2۰ ۰.۴-

 حساب عاید ثانیوی 58۴.68 7۰5.6۹ 662.۹ 283.33 386.8 ۰.3۴-

 کریدت 656.۰5 8۰۴.25 73۱.6۰ 3۴5.7۰ ۴63.35 ۰.2۹-

 دبت 7۱.36 ۹8.56 68.7۰ 62.36 76.56 ۰.۰7

 انتقاالت جاری 5۰۰.76 573.67 558.73 ۱87.7 23۹.23 ۰.52-

 کریدت 5۰۰.76 573.67 558.73 ۱87.7۰ 23۹.23 ۰.52-

 دبت ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ 

 انتقاالت خصوصی ۱۰8.25 ۱76.۹3 ۱5۰.36 ۱3۱.68 ۱85.58 ۰.7۱

 کریدت ۱55.2۹ 23۰.57 ۱72.87 ۱58.۰۰ 22۴.۱2 ۰.۴۴

 دبت ۴7.۰۴ 53.6۴ 22.5۱ 26.32 38.55 ۰.۱8-

 حساب سرمائیوی ۹۹.6 ۱۰2.23 5۱۰.۹۹ 38.۴۹ ۱67.۹ ۰.6۹

 کریدت ۹۹.6۰ ۱۰2.23 5۱۰.۹۹ 38.۴۹ ۱67.۹۰ ۰.6۹

 دبت ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ 

 انتقاالت سرمائیوی ۹۹.6 ۱۰2.23 5۱۰.۹۹ 38.۴۹ ۱67.۹ ۰.6۹

 کریدت ۹۹.6۰ ۱۰2.23 5۱۰.۹۹ 38.۴۹ ۱67.۹ ۰.6۹

 دبت ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 حساب مالی 3۴7.۱ 78.۱7 335.8 3۱5.3۱- 237.2- ۱.68-

 مستقیمسرمایه گذاری  ۰.۴3- 5.3۴ ۱6.۴۴ 2.55 28.66 67.8۹-

 خارج از کشور 2.5۹ ۱۰.۱2 ۱8.۴2 7.7 2۴.۰۹ 8.3۱

 در داخل کشور 3.۰2 ۴.78 ۱.۹8 5.۱5 ۴.57- 2.5۱-

 سرمایه گذاری غیر مستقیم ۴۱.۱۹ 76.72 3۹.۰۹- 2۹.۰6- ۱27.۴6- ۴.۰۹-

 خارج از کشور ۴۱.۱۹ 76.72 3۹.۰۹- 2۹.۰6- ۱27.۴6- ۴.۰۹-

 کشوردر داخل  ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ 

 سایر سرمایه گذاریها  2۹۰.82- ۴8.63- 6۰.۴5 ۱2۱.22- 238.۹۴- ۰.۱8-

 خارج از کشور 7۴.۰۹- ۴6.۰3- ۱58.۴5 ۱2۹.۱۱- 3۹.۱3- ۰.۴7-

 در داخل کشور 2۱6.72 2.6۰ ۹8.۰۰ 7.8۹- ۱۹۹.8۱ ۰.۰8-

 درائی های ذخیروی 5۹7.۱6 ۴۴.7۴ 2۹7.۹۹ ۱67.57- ۱۰۰.5۴ ۰.83-

 اشتباهات و از قلم افتادگی ها 67۴.37 87۹.65 67۱.6 6۹3.86 6۴7.62 ۰.۰۴-

 ، محاسبه آمریت عمومی سیاست پولیمنبع: اداره ملی احصائیه و معلومات/د افغانستان بانک


