




ДАР ИН ШУМОРА:

ПРЕЗИДЕНТ
МАН БО ЧУНИН МАРДУМИ 
ШАРОФАТМАНДУ БОНАНГУ 
НОМУС, ТАҲАММУЛГАРО ВА 
ЗАҲМАТКАШУ ВАТАНДӮСТ 
ИФТИХОР ДОРАМ, АЗ ОНҲО ТО 
АБАД МИННАТДОРАМ ВА ТО 
НАФАСИ ВОПАСИН БА ХУРДУ 
БУЗУРГИ ТОҶИКИСТОН СО-
ДИҚОНА ХИЗМАТ МЕКУНАМ

КОРМАНДОНИ БМТ БО МУКО-
ФОТҲОИ ДАВЛАТӢ САРФАРОЗ 
ГАРДИДАНД

МУКОФОТ МУБОРАК!

27 августи соли 2021 дар Бонки 
миллии Тоҷикистон бо ишти-
роки муовини якуми Сарва-
зири Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Давлаталӣ Саид ...

Ҷаласаи васеи роҳбарияти Бон-
ки миллии Тоҷикистон бо роҳба-
рони ташкилотҳои қарзии ...

ҶАМЪБАСТИ НИМСОЛАИ 
ЯКУМ
ҲАҶМИ УМУМИИ ҚАРЗҲОИ 
ДОДАШУДА 6,5 МЛРД. СОМО-
НИРО ТАШКИЛ ДОД, КИ НАЗАР 
БА НИМСОЛАИ  ЯКУМИ СОЛИ 
ГУЗАШТА, 2 5 МЛРД СОМОНӢ 
АФЗОИШ ЁФТААСТ

Дар арафаи ҷашни 30–солагии 
истиқлолияти давлатии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон маҷаллаи 
“Бонкдорӣ Тараққиёт Ҷаҳо-
нишавӣ” тасмим гирифт, бо 
ҷавонон дар бораи истиқлоли-
ят суҳбат намояд. Ба ин хотир 
ба чанде аз ҷавонони фаъоли 
соҳаи бонкдорӣ савол дода 
шуд, ки “Шумо ҳамчун зодаи 
даврони соҳибистиқлолии 
кишвар, истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистонро ...

Под процентным риском мы 
понимаем риск возможного 
снижения процентной маржи 
банка вследствие негативного, 
непредвиденного изменения 
процентных ставок на рынке. 

ИСТИҚ ЛОЛИЯТ 
АЗ ДИДГОҲИ ҶАВОНОН

РЫНОК
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ 
РИСКОМ

ТАҚ ДИМИ МУКОФОТ ВА УНВОНУ ҶОИЗАҲОИ 
ДАВЛАТӢ АЗ ҶОНИБИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
ЭМОМАЛӢ РАҲМОН

Ҷамъомади тантанавӣ ба 
истиқболи 30-юмин солгарди 
Истиқлолияти давлатии Тоҷи-
кистон ...

ҲИССАИ ПАСАНДОЗҲО БО 
ПУЛИ МИЛЛӢ ДАР ҲАҶ-
МИ УМУМИИ БАҚИЯИ 
ПАСАНДОЗҲО 56,1 ФОИЗ 
ВА БО АСЪОРИ  ХОРИҶӢ 
43,9 ФОИЗРО ТАШКИЛ 
МЕДИҲАД
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Маҷаллаи таҳлилии бонкӣ
3 (94) ИЮЛ-СЕНТЯБР, 2021

Тел: +992 (44) 600- 31- 24
Факс: +992 (44) 600- 32- 49

НИШОНИИ МАҶАЛЛА: 
734025, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 38/1
E-mail: majalla@nbt. tj

РАИСИ ШӮРОИ МАШВАРАТӢ:
Ҳ. Холиқзода
Аъзои Шӯрои машваратӣ:
Н. Ҳикматуллозода, Ҷ. Нуралиев, 
М. Накҳатзода, А. Миралиев, 
Т. Ҳақназаров, А. Қурбонов

ҲАЙАТИ МАҶАЛЛА:
Сармуҳаррир: А. Қурбонов
Мутахассиси пешбар: А. Мӯминов
Мутахассиси дараҷаи II: М . Умадулоева
Ороишгар: Ҳ. Муҷебуллоев

Маҷаллаи "Бонкдорӣ Тараққиёт 
Ҷаҳонишавӣ" дар Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд  
гирифта шудааст.  
Шаҳодатномаи қайд: №114/МҶ- 97, 
аз 20 июни 2019 с. 

Маҷалла ба хотири гуногунандешӣ 
маводҳои муаллифонеро низ ба 
табъ мерасонад, ки фикри шахсии 
онҳоро инъикос мекунад.  Ҳангоми 
истифодаи маводи маҷалла истинод 
ба асл ҳатмист. 

Теъдоди нашр: 510 нусха.  
Дар матбааи 
ҶДММ «Орбита» 
чоп шудааст. 
ш. Душанбе, кӯчаи Чехов 1/1, 17. 

ШАРҲИ ҚОНУН
ВОХӮРИИ ҶАМОЛИДДИН НУРАЛИЕВ БО РОҲБАРОН ВА 
ШАХСОНИ МАСЪУЛИ БОНКҲОИ ВАКОЛАТДОР

МУСОҲИБАИ МУҲИМ
АБДУЛЛО ҚУРБОНОВ: 
ПЕШРАВИҲО ДАР 
ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ 
ИМКОНПАЗИР ШУДАНД!
Дар давраи соҳибистиқлолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таш-
килотҳои қарзии кишвар ба 
кадом дастовардҳои назаррас  
ноил шуданд, бозори қарзӣ ва 
хизмарасониҳои бонкӣ ...

БАРОРИШИ ПУЛ
ПУЛҲОИ КОҒАЗИИ АРЗИШАШОН 20 ВА 50 СОМО-
НИИ НАМУНАИ СОЛИ 2021 БА МУОМИЛОТ БАРО-
ВАРДА ШУДАНД
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8 сентябр дар толори 
Кохи Борбад ба истиқ-
боли 30-юмин солгарди 
Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷамъомади тантанавӣ 
баргузор гардид.

Тантанаи бошукӯҳи 
идона бо ворид шудани 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба толор 
ва садо додани Суруди 
миллии Тоҷикистон оғоз 
шуд.

Дар ҷамъомади танта-
навӣ аъзои Ҳукумати 
мамлакат, роҳбарони 
идораҳои давлатӣ, фаъо-
лону собиқадорони 

Ман бо чунин мардуми шарофатманду бонангу 
номус, таҳаммулгаро ва заҳматкашу ватандӯст 
ифтихор дорам, аз онҳо то абад миннатдорам ва 
то нафаси вопасин ба хурду бузурги Тоҷикистон 
содиқона хизмат мекунам

ҷумҳурӣ, ҷавонон, намоян-
дагони сершумори корман-
дони касбу кори гуногун 
ва сафирони кишварҳои 
хориҷи муқими Тоҷикистон 
иштирок карданд.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни 
суханронии табрикии 
худ истиқлоли давла-
тиро бузургтарин ва 

Ҷамъомади тантанавӣ ба истиқболи 30-юмин солгарди Истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистон

08.09.2021, шаҳри Душанбе
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муқаддастарин неъмат, 
нишонаи олии ҳувияти 
миллӣ, ифтихор ва номуси 
ватандорӣ, рамзи ҳастии 
миллати бостонӣ ва соҳиб- 
ихтиёру соҳибдавлати 
тоҷик ва асоси хушбахтиву 
сарбаландии сокинони 
Тоҷикистон маънидод 
карда, аҳли толор ва 
мардуми кишвар, ҳамчунин 
кулли ҳамватанону ҳамза-
бонони бурунмарзиро бо 
солгарди 30-юми ин дасто-
варди олӣ табрику таҳният 
гуфтанд.

Зимни суханронии 
пурмуҳтавои хеш 
Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
оид ба дастовардҳои 
тамоми соҳаҳо, шуруъ 
аз давраи баъди ҷанги 
шаҳрвандӣ, баргардони-
дани гурезаҳо, таъмини 
сулҳу ваҳдати миллӣ, рушди 
иқтисодиёт, барқарорсозии 
шохаҳои фалаҷгаштаи 
ҳокимият, қабули консти-
тутсия ва рамзҳои давлатӣ, 
ислоҳоти соҳаҳо ба хотири 

таъмини зиндагии шоистаи 
мардум, интихоби самтҳои 
асосию стратегӣ ва қабули 
барномаҳои давлатии стра-
тегии рушд, андешаронӣ 
намуданд.

Таъкид гардид, ки ин 
рӯзи босаодат, яъне ҷашни 
сисолагии истиқлолу озодӣ 
ва бузургтарин дастоварди 
ин давра - сулҳу оромӣ, 
суботи сиёсӣ ва ваҳдати 
миллӣ ба мардуми шарифи 
Тоҷикистон ба осонӣ 
муяссар нашудааст.

Ноил шудан ба ҳамаи 
ин дастовардҳоро Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба хоҳишу талош- 
ҳои мардуми тоҷик бо 
ҷонибдорӣ аз сиёсати 
роҳбарияти давлату 
Ҳукумати кишвар мансуб 
донистанд.

Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
таъкид доштанд, ки маҳз 
татбиқи ҳадафҳои стра-
тегии мамлакат ва амалӣ 
гардонидани афзалиятҳои 
пешбинигардида имкон 

дод, ки дар 20 соли охир 
суръати миёнаи солонаи 
рушди иқтисодии кишвар 
дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин 
гардида, даромади буҷети 
давлатӣ аз 252 миллион 
сомонии соли 2000-ум то 
27,6 миллиард сомонӣ дар 
соли 2021 афзоиш дода 
шавад.

Ҳаҷми Маҷмӯи маҳсу-
лоти дохилӣ ба ҳар сари 
аҳолӣ дар ин давра аз 289 
сомонӣ то 9 ҳазор сомонӣ 
расида, беш аз 30 баробар 
зиёд гардид.

 Таъкид гардид, ки 
Иҷлосияи 16 - уми Шӯрои 

Тоҷикистон тибқи арзё-
биҳои байналмилалӣ 
дар даҳ соли охир чор 
маротиба ба даҳгонаи 
кишварҳои пешсафи 
ислоҳотгари ҷаҳон дар 
самти пешбурди соҳиб-
кориву сармоягузорӣ 
дохил гардид. Соҳиб-
корони мо, махсусан, 
ба хотири истиқболи 
сазовори ҷашни бузурги 
30 - солагии истиқлоли 
давлатии Тоҷикистон 
дар бунёди беш аз 25 
ҳазор иншооти истеҳ-
соливу иҷтимоӣ саҳм 
гузоштанд ...
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олии Тоҷикистон, ки баъдан 
тақдирсоз унвон гирифт, 
аҳаммияти таърихӣ дошта, 
барои пойдории сулҳу 
субот ва таҳкими ҳоки-
мияти конститутсионӣ дар 
мамлакат саҳми муносиб 
гузошт. Давра ба давра 
миллати тоҷик соҳиби 
конститутсия ва парла-
менти касбии худ гардид ва 
дар асоси моддаву бобҳои 
бахтномаи миллат мардум 
роҳ ба суи фатҳу кушоишро 
пеш гирифт.

Президенти мамлакат 
Эмомалӣ Раҳмон изҳор 
доштанд, ки дар натиҷаи 
таъмин гардидани суботи 
макроиқтисодӣ даромади 
пулии аҳолӣ аз 1 миллиард 
сомонии соли 2000-ум ба 
65,4 миллиард сомонӣ дар 
соли 2020 афзуда, сатҳи 
камбизоатии аҳолӣ аз 83 

фоизи соли 1999 то 26,3 
фоиз дар соли 2019 коҳиш 
дода шуд.

Яъне дар бист соли охир 
сатҳи камбизоатӣ зиёда аз 
се баробар паст гардид.

Дар ин давра шумораи 
аҳолии кишвар аз 5,5 
миллион нафар то 9,7 
миллион нафар, яъне беш аз 
1,7 баробар зиёд шуда, сатҳу 
сифати зиндагии мардум 
куллан беҳтар гардид 
ва дарозумрии миёнаи 
шаҳрвандон ба 75,1 сол 
расид.

Соли 1991 умри миёнаи 
сокинони кишвар 70,1 солро 
ташкил мекард.

Суръати афзоиши миёнаи 
аҳолӣ дар давоми ин солҳо 
2,1 фоизро ташкил кард.

Дар даврони соҳибис- 
тиқлолӣ ба 1,4 миллион 
оила барои бунёди манзили 
истиқоматӣ 138 ҳазор 
гектар замин ҷудо карда 
шуд.

Мо бояд минбаъд низ 
сарҷамъу муттаҳид 
бошем, неъмати қимат-
тарини зиндагиамон 
- истиқлолу озодиро 
ҳимоя кунем, дастовар-
ди бузургтарини давро-
ни истиқлол - сулҳу 
оромӣ, суботи сиёсӣ ва 
ваҳдати миллиро боз 
ҳам таҳкиму тақвият 
бахшем, таъкид наму-
данд Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон.
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Яъне беш аз 8 миллиону 
800 ҳазор нафар шаҳрван-
дони мо имконият пайдо 
карданд, ки шароити истиқо-
матии худро беҳтар намоянд.

Тоҷикистон тибқи арзё-
биҳои байналмилалӣ дар 
даҳ соли охир чор маротиба 
ба даҳгонаи кишварҳои 
пешсафи ислоҳотгари 
ҷаҳон дар самти пешбурди 
соҳибкориву сармоягузорӣ 
дохил гардид. Соҳибкорони 
мо, махсусан, ба хотири 
истиқболи сазовори 
ҷашни бузурги 30 - солагии 
истиқлоли давлатии 
Тоҷикистон дар бунёди 
беш аз 25 ҳазор иншооти 
истеҳсоливу иҷтимоӣ саҳм                                         
гузоштанд, ки ин ба ташкили 
даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ 
ва ҳалли бисёр мушкилоти 
иҷтимоии аҳолӣ мусоидат 
менамояд.

Зимни суханронӣ Сарвари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон оид ба вазъи 
зудтағйирёбандаи ҷомеаи 
ҷаҳонӣ, авзои мураккаби 
сиёсии кишвари ҳамсояи 

Афғонистон, таъсири он 
ба амнияти кишварҳои 
минтақа ва ҷаҳон 
мавқеъи ягонаву устувори 
Тоҷикистонро муайян 
карданд.

Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон аз ҷомеаи ҷаҳон, 

кулли кишварҳои сайёра 
ва ниҳодҳои байналми-
лалӣ оид ба ҳуқуқи башар 
талаб карданд, ки нисбат ба 
тақдири мардуми ҷангзадаи 
афғон бетараф набошанд.

Дар охир Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бори дигар ҳамаи ҳози-
ринро бо ин санаи муҳими 
таърихӣ табрику муборакбод 
гуфта, таъкид доштанд, 
ки бояд мардуми тоҷик 
Истиқлолияти давлатӣ 
ва давлати мустақили 
Тоҷикистонро неъмати 
бебаҳо шумурда, онро 
чун гавҳараки чашм ҳифз 
намоянд ва ҳамеша пос 
доранд.

Мо бояд минбаъд низ 
сарҷамъу муттаҳид бошем, 
неъмати қиматтарини 
зиндагиамон - истиқлолу 
озодиро ҳимоя кунем, дасто-
варди бузургтарини даврони 
истиқлол - сулҳу оромӣ, 
суботи сиёсӣ ва ваҳдати 
миллиро боз ҳам таҳкиму 
тақвият бахшем, таъкид 
намуданд Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.

Ҷамъомади танта-
навиро ба муносибати 
таҷлили 30-юмин солгарди 
Истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистон барномаи 
рангини консертии усто-
дони санъати тоҷик, ки 
таҷассумгари дастовардҳои 
мардуми шарифи тоҷик 
давоми солҳои соҳибис- 
тиқлолӣ буд, хотима бахшид.

www.president.tj
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Сарвари давлат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон 
зимни суханронии 
табрикии худ истиқлоли 
давлатиро бузургта-
рин ва муқаддастарин 
неъмат, нишонаи олии 
ҳувияти миллӣ, ифтихор 
ва номуси ватандорӣ, 
рамзи ҳастии миллати 
бостонӣ ва соҳибихти-
ёру соҳибдавлати тоҷик 
ва асоси хушбахтиву 
сарбаландии сокинони 
Тоҷикистон маънидод 
карда ...
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Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 18 августи соли 
2021 дар Қасри миллат ба истиқболи ҷашни 
30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба намояндагони касбу кори 
гуногун, ки дар фаъолияти корӣ натиҷаҳои 
назаррас доранд, мукофот ва унвону 

ҷоизаҳои давлатӣ супориданд.
Қабл аз оғози маросими супоридани 

мукофотҳои давлатӣ Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳозиринро ба муносибати ҷашни миллӣ 
30-солагии Истиқлоли давлатӣ таҳният 
гуфта, таъкид намуданд, ки дар арафаи 
ҷашни Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ қадр-
донӣ намудани заҳмати намояндагони 
касбу кори гуногун ва шахсони содиқу 
обрӯманди ҷомеа рамзи сипосгузорӣ ба 
хизматҳои шоёни онҳо дар ҷодаи пешрафти 
соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ ва 
бахшҳои иҷтимоӣ мебошад.

Сипас, дар фазои тантанавӣ барои 
заҳмати софдилонаву хизмати содиқона 
ва фаъолияти пурсамару дастовардҳои 
назаррас дар рушди низоми бонкии кишвар 
Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Холиқзода 
Ҳоким Ҳикматулло бо ордени Шараф 
дараҷаи II мукофонида шуд, ки ин далели 
таваҷҷуҳи Пешвои миллат ба низоми бонкӣ 
ва қадр кардани талошҳои роҳбарияти 
Бонки миллии Тоҷикистон дар самти рушди 
соҳа, таҳлилу пешниҳодҳои муфид, татбиқи 
ислоҳот дар низом ва рушди иқтисодиёти 
кишвар мебошад.

Дар робита ба ин, аҳли кормандони 
Бонки миллии Тоҷикистон Раиси муҳтарам 
Холиқзода Ҳоким Ҳикматуллоро барои 
сарфароз гардидан бо ордени Шараф 
дараҷаи II самимона табрик менамоянд.

Ёдовар мешавем, ки ордени Шараф ба 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
хизматҳои шоён ҷиҳати рушди соҳаҳои 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илм, фарҳанг ва 
маориф, хизмати давлатӣ ва ҳарбии наму-
навӣ ва фаъолияти босамари ҷамъиятӣ 
тақдим карда мешавад.

МУКОФОТ МУБОРАК!

ИТТИЛООТ ▪ НАВИД ▪ РӮЙДОДҲО

Тақдими мукофот ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ 
аз ҷониби Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон

ТАҚДИМИ МУКОФОТ ВА УНВОНУ ҶОИЗАҲОИ ДАВЛАТӢ ...
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Чорабиниро раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон Ҳоким Ҳолиқзода ифтитоҳ 
намуда, қабл аз ҳама ба Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои қадр-
шиносии заҳматҳои кормандони Бонки 
миллии Тоҷикистон миннатдории хешро 
баён намуд ва таъкид дошт, ки дар ҷавоб 
ба ин ғамхориҳои Сарвари давлат, минбаъд 
низ кормандони БМТ неруву тавони худро 
баҳри рушди низоми бонкии кишвар 
равона хоҳанд кард.

Баъдан, аз ҷониби муовини якуми 
Сарвазири мамлакат Давлаталӣ Саид 
дар арафаи таҷлил аз ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба директори Департаменти назорати 
бонкӣ Шарипов Фирӯз Ҳумдинович, 
сардори Идораи омор ва тавозуни пардохт 
Баҳриддинов Бахтиёр Амриддинович 
ва сардори Идораи ҳимояи ҳуқуқҳои 
истеъмолкунандагони хизматрасони- 
ҳои молиявии БМТ Бозоров Улуғбек 
Наҷмиддинович барои фаъолияти сама-
раноку дастовардҳои баланди истеҳсолӣ 

27 августи соли 2021 дар Бонки миллии Тоҷикистон бо иштироки муовини якуми Сарвазири 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид, раиси Бонки миллии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода, 
муовини якуми Раиси БМТ Ҷамолиддин Нуралиев, муовинони Раис Мирҳаёт Ёқубзода, Моҳбону 
Накҳатзода ва ҳайати кормандони БМТ ҷиҳати тақдими мукофотҳои давлатӣ ҷаласаи тантанавӣ 
баргузор гардид

Кормандони БМТ бо мукофотҳои давлатӣ 
сарфароз гардиданд

КОРМАНДОНИ БМТ БО МУКОФОТҲОИ ДАВЛАТӢ ...
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ИТТИЛООТ ▪ НАВИД ▪ РӮЙДОДҲО

медали “Хизмати шоиста” тақдим гардид.
Ба котиби Раёсати Бонки миллии 

Тоҷикистон Саломзода Гулнора Ғулом  
барои хизматҳои софдилона ва пурсамар 
“Ифтихорнома”-и Ҷумҳурии Тоҷикистон 
супорида шуд.

Ҳамчунин, имрӯз аз ҷониби Сарвазири 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода 
ба сардори Шуъбаи сохтмони Бонки 
миллии Тоҷикистон Муҳаббатов Насим 
Муҳаббатович медали ҷашнии “30-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” тақдим карда шуд.

Муовини якуми Сарвазири мамлакат 
Давлаталӣ Саид зимни тақдими муко-
фотҳои давлатӣ таъкид намуд, ки тайи 

солҳои охир низоми бонкии кишвар бома-
рому устувор рушд намуда истодааст ва 
сарфароз гардидани кормандони Бонки 
миллии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ 
далели қадршиносии роҳбарияти мамлакат 
аз заҳматҳову талошҳои онҳо ҷиҳати рушди 
соҳа, таҳлилу пешниҳодҳои муфид, татбиқи 
ислоҳот дар низом ва рушди иқтисодиёти 
кишвар мебошад.

Ёдовар мешавем, ки бо медали 
“Хизмати шоиста” шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои комёбиҳои меҳнатӣ дар 
соҳаи иқтисодиёт, иҷтимоӣ, илм, фарҳанг, 
барои комёбиҳо дар хизмати давлатӣ, 
ҳарбӣ ва дар кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
сарфароз гардонида мешаванд.

МУКОФОТ МУБОРАК!
КОРМАНДОНИ БМТ БО МУКОФОТҲОИ ДАВЛАТӢ ...
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Нахуст раиси Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҳоким Холиқзода аҳли нишастро бо ин 
ҷашнвораи бузурги миллат - 30-умин 
солгарди ҷашни Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик гуфта, онро 
волотарин ва пурарзиштарин дастоварди 
давлату миллати тоҷик унвон кард, ки бо 
талошу ҷонбозиҳои бевоситаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст.

“Истиқлол нишони барҷастаи пойдории 
давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату 
ҳувият, шиносномаи байналмилалӣ ва 
шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин 
пайвастани кишвари соҳибистиқлоли 

Тоҷикистон мебошад. Ифтихор аз он дорем, 
ки сӣ сол қабл бо роҳнамоии фарзанди 
фарзонаи миллат ва сарвари тоҷикони 
ҷаҳон Эмомалӣ Раҳмон нахустин хиштҳои 
пойдевори истиқлоли воқеӣ ва давлатдории 
миллии худро ниҳода, ормонҳои ҳазорсолаи 
халқи тоҷикро ба воқеият табдил додем. 
Имрӯз бо шарофати Истиқлоли давлатӣ 
имкон фароҳам гардид, ки роҳи ислоҳоти 
иқтисодӣ, ташаккули иқтисодиёти миллӣ ва 
сохторҳои нави идоракуниро пеш гирифта, 
низоми иқтисоди Тоҷикистонро ба набзи 
иқтисоди ҷаҳонӣ пайваст намоем ва ба ин 
васила рушди босуботи кишварро таъмин 
созем”,-тазаккур дод раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода.

ТАҶЛИЛИ ҶАШНИ 30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛ ...

3 сентябри соли 2021 дар Бонки миллии Тоҷикистон таҳти роҳбарии раиси Бонки 
миллии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода бо иштироки Директори Маркази исломшиносӣ 
дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳим Холиқзода ва ҳузури муовини 
якуми Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Ҷамолиддин Нуралиев, муовинони раис 
Мирҳаёт Ёқубзода, Моҳбону Накҳатзода ва ҳайати кормандони БМТ бахшида ба ҷашни 
30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии ҷашнӣ доир гардид.

Таҷлили ҷашни 30-солагии Истиқлол 
дар Бонки миллии Тоҷикистон

ИТТИЛООТ ▪ НАВИД ▪ РӮЙДОДҲО

МУКОФОТ МУБОРАК!
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Директори Маркази исломшиносӣ дар 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Абдураҳим Холиқзода зимни суханронии 
хеш қайд кард, ки Истиқлолият ба мо имко-
нияти таърихие фароҳам овард, то Ватани 
худро соҳибӣ кунем, давлатдории миллии 
худро барпо намоем, суннату арзишҳои 
миллиамонро эҳё созем, ормонҳои деринаи 
халқамонро амалӣ гардонем ва зиндагии 
озодонаи мардумамонро ба роҳ монем.

“Мо ифтихор аз он дорем, ки миллати 
тоҷик таърихан ва табиатан фарҳангпарвар, 
офарандаи ганҷинаҳои тамаддуни башарӣ, 
созанда, бунёдкор мебошад ва ин сифатҳои 
олиро аз насл ба насл мерос гузошта, дар 
тарихи навини халқамон саҳифаҳои заррину 
дурахшонро эҷод мекунад. Ҳамаи ин комё-
биҳо аз сиёсати хирадмандонаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон маншаъ мегирад”, - иброз 
дошт Абдураҳим Холиқзода.

Дар рафти маҷлиси тантанавӣ муовини 

якуми раиси Бонки миллии Тоҷикистон 
Нуралиев Ҷамолиддин Камолович барои 
фаъолияти пурсамар, меҳнати софдилона, 
саҳми арзанда гузоштан дар инкишофи 
низоми бонкӣ ва роҳандозии ислоҳоти 
муассир ҷиҳати рушди соҳа ба муноси-
бати 30-солагии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишони сариси-
нагии “Аълочии Бонки миллии Тоҷикистон” 
сарфароз гардонида шуд.

Ҳамчунин, дар ин рӯз як қатор корман-
дони фаъоли Бонки миллии Тоҷикистон ва 
Шуъбаҳои минтақавии он бо нишони сариси-
нагии “Аълочии Бонки миллии Тоҷикистон”, 
Ифтихорнома ва Сипосномаи Бонки миллии 
Тоҷикистон қадрдонӣ гардиданд.

Дар бахши хотимавии ҷамъомад раиси 
Бонки миллии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода 
бори дигар аҳли нишастро ба ин санаи 
фархунда муборакбод гуфта, изҳори боварӣ 
намуд, ки аҳли кормандони БМТ ва дар 
маҷмӯъ, мардуми шарафманди тоҷик дар 
фазои сулҳу субот бо ҳидоятҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои муаззами 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои 
рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии 
кишвари азизамон, таъмини зиндагии 
шоиста барои наслҳои имрӯзу фардо ва 
таҳкими ҷойгоҳи сазовори Тоҷикистон дар 
арсаи байналмилалӣ қадамҳои устувор мегу-
зорад ва саъю кӯшиши миллати ободгару 
созандаи тоҷик моро марҳила ба марҳила ба 
қуллаи мурод наздик мекунад.

Шуъбаи матбуоти БМТ.

ИТТИЛООТ ▪ НАВИД ▪ РӮЙДОДҲО

МУКОФОТ МУБОРАК!
ТАҶЛИЛИ ҶАШНИ 30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛ ...
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Вохӯрии Ҷамолиддин Нуралиев бо роҳбарон 
ва шахсони масъули бонкҳои ваколатдор

Масъалаҳои қонунигардонии маблағҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ҷаласаи васеъ, ки  23 августи соли 2021 таҳти роҳбарии муовини якуми раиси Бонки 
миллии Тоҷикистон Ҷамолиддин Нуралиев бо роҳбарон ва шахсони масъули бонкҳои 
ваколатдори кишвар баргузор гардид, баррасӣ шуданд.

Нахуст Ҷамолиддин 
Нуралиев доир ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи авф бинобар қону-
нигардонии дороиҳо ва 
маблағҳои шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки 
ҷиҳати иҷрои вазифаҳои 
дар Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 26 январи 
соли 2021 ироашуда таҳия 
гардид, маълумот дода, 
таъкид намуд, ки Қонуни 
мазкур аз ҷониби гурӯҳи 
кории байниидоравӣ омода 
ва 2 июли соли 2021, қабул 
шудаву  5 июли соли 2021 

мавриди амал қарор гириф-
тааст.

-“Ҳадаф аз мулоқоти 
имрӯза, - гуфт номбурда, - 
пеш аз ҳама, дарки нуктаҳои 
муҳими Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
авф бинобар қонунигар-
донии дороиҳо ва маблағҳои 
шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” аз ҷониби 
роҳбарон ва шахсони 
масъули бонкҳои ваколат-
дори кишвар ва ба таври 
пурра амали-гардонии он 
мебошад”.

Таъкид гардид, ки мақсад аз 
қабули Қонуни мазкур ворид 
гардидани сармояи иловагӣ 
ба низоми молиявӣ-бонкӣ ва 
ба ин васила бештар намудани 

маблағгузориҳо ба соҳаҳои 
гуногуни иқтисодиёти миллӣ, 
таъсис ёфтани ширкатҳои нав, 
беҳтар гардидани сармояи 
оинномавии ширкатҳои 
амалкунанда ва таъсиси 
ҷойҳои кории нав, ба иқтисо-
диёти расмӣ баргардонидани 
маблағҳои андозсупорандагон 
аз иқтисодиёти пинҳонӣ, 
коҳиш додани сатҳи иқти-
содиёти ғайрирасмӣ, вусъат 
ёфтани гардиши коғазҳои 
қиматнок, рушди маблағгу-
зории сохтмони молу мулки 
ғайриманқул, маблағгузории 
хоҷагиҳои деҳқонӣ, корхо-
наҳои истеҳсолӣ, саноатӣ, 
инфрасохтори сайёҳӣ, 
минтақаҳои озоди иқтисодӣ, 
воридшавии сармоя аз хориҷи 
кишвар ва беҳтар гардидани 
мавқеи тавозуни пардохти 
ҷумҳурӣ мебошад.

Қайд шуд, ки барои ноил 
гардидан ба мақсадҳои боло, 
аз ҷониби Бонки миллии 
Тоҷикистон чораҳои мушаххас 
андешида шуда истодааст. Аз 
ҷумла, пас аз қабули Қонуни 
мазкур, қарори Раёсати 
Бонки миллии Тоҷикистон 
“Дар бораи талаботи махсус 
ҳангоми кушодани суратҳи-
собҳои амонати муҳлатнок 
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ё дархостшавандаи бонкӣ 
барои шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки ба онҳо 
маблағҳои қонунигардонида-
шаванда ворид карда меша-
ванд, намунаи шакли шаҳодат-
нома оид ба қонунигардонии 
маблағ дар варақаи махсус, 
шакли ҳисобот ва рӯйхати 
бонкҳои ваколатдор” қабул 
шуд, ки он барои бонкҳои 
ваколатдор мутобиқи рӯйхати 
тасдиқшуда ё филиалҳои онҳо 
риояи қоидаҳои иловагиро 
ҳангоми кушодани суратҳи-
собҳои амонати муҳлатнок 
ё дархостшавандаи бонкӣ 
барои шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки ба онҳо 
маблағҳои қонунигардонида-
шаванда ворид карда меша-
ванд, муқаррар менамояд. 
Инчунин, бо қарори мазкур, 
намунаи шакли шаҳодат-
нома оид ба қонунигардонии 
маблағ, шакли ҳисобот ва 
рӯйхати бонкҳои ваколатдор 
тасдиқ карда шудааст.

... мақсад аз қабули Қону-
ни мазкур ворид гардидани 
сармояи иловагӣ ба низоми 
молиявӣ-бонкӣ ва ба ин васи-
ла бештар намудани маблағ-
гузориҳо ба соҳаҳои гуногуни 
иқтисодиёти миллӣ, ...

Илова бар ин, дар мулоқот 
ҷараёни қонунигардонии 
маблағҳои шаҳрвандони 

ҷумҳурӣ дар бонкҳо, тартиби 
пур кардани шакли ҳисоботи 
оморӣ ва дигар масъалаҳои 
вобаста ба амалигардонии 
Қонуни зикршуда аз ҷониби 
мутахассисони Бонки миллии 
Тоҷикистон бо истифода аз 
рӯнамоҳо ба намояндагони 
бонкҳои ваколатдори кишвар  
шарҳу тавзеҳ дода шуд.

Иштирокдорони ҷаласа 
оид ба Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
авф бинобар қонунигар-
донии дороиҳо ва маблағҳои 
шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ва раванди 
амалигардонии он табо-
дули назар намуда, ҷиҳати 
татбиқи босамари он фикру 
мулоҳизаҳои худро баён 
доштанд.

Дар қисмати ҷамъбастии 
ҷаласа муовини якуми раиси 
Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҷамолиддин Нуралиев 
такроран таъкид намуд, ки дар 
қонунигардонии маблағҳои 
шаҳрвандони кишвар бояд 
мутахассисони соҳибтаҷрибаи 
бонкҳо ҷалб гарданд ва  

инчунин корҳои фаҳмон-
дадиҳӣ дар миёни аҳолӣ, 
махсусан дар минтақаҳои 
дурдасти кишвар ҷоннок карда 
шаванд. Ҳамзамон, роҳан-
дозии иқдомоти таблиғотиву 
ташвиқотӣ тавассути ВАО  
барои татбиқи дурусти Қонуни 
мазкур самараовар хоҳад буд.

Дар баробари ин, диққати 
аҳли нишаст ба он ҷалб карда 
шуд, ки дар сомонаи Бонки 
миллии Тоҷикистон дар бораи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи авф бинобар 
қонунигардонии дороиҳо 
ва маблағҳои шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва 
раванди амалигардонии он 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
қабулгардида, ҷойгир карда 
шудаанд ва бонкҳои вако-
латдор метавонанд тибқи 
ин санадҳо фаъолияти худро 
дар самти қонунигардонии 
маблағҳои шаҳрвандони 
ҷумҳурӣ анҷом диҳанд.

Шуъбаи матбуот ва 
      маҷаллаи “БТҶ”-и БМТ.
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Пешвои муаззами миллат аз рӯзҳои нахус-
тини ба вазифаи роҳбари кишвар интихоб шудан 
муҳим будани соҳаи бонкиро амиқан дарк карда, 
ба пешбурди сиёсати мустақили пулию қарзӣ ва 
ташкили низоми миллии бонкдорӣ дар мамлакат 
ҳамаҷониба мусоидат фармуданд. Зеро, дар 
он давраи душвор вазъи иқтисодиёти кишвар 
комилан хароб гардида, ҷанги дохилӣ ба суръат 
гирифтани болоравии нарху беқурб шудани пул 
ва хисороти зиёд ба хоҷагии халқ сабаб гардид. 
Дар шароити онрӯза барқарор сохтани он ҳама 
харобию имконоти аздастрафта вазъиятро ба 
дараҷае душвор сохта буд, ки гӯё ба по гузоштани 
иқтисоди фалаҷшуда ба назар ғайриимкон 
менамуд. Барои ин кишвари мо ба андешидани 
чораҳои таъхирнопазир, дарёфти захираҳои 
молиявии худӣ, гузаронидани ислоҳоти амиқи 
иқтисодӣ, яъне ҳимояи иқтисоди худ сахт ниёз 
дошт. Дар он давра илова ба сабабҳои номбар-
шуда дар муносибатҳои пулӣ низ бенизомӣ 
вуҷуд дошт. Кишварҳои тозаистиқлоли Шӯравӣ 

ба барориши пули миллии худ шуруъ намуданд, 
то сиёсати пулию қарзии мустақил ҷорӣ карда 
шуда, манфиатҳои миллияшон дар баробари 
нобасомониҳои иқтисодию тиҷоратии бенизоми 
он замон ҳифз гардад. 

Пешвои миллат бо ин мақсад дар он шароити 
ҳассоси иқтисодӣ дар баробари дигар корҳои 
муҳимми ҳаёти ҷомеа барои гузаронидани 
ислоҳоти низоми бонкӣ, аз ҷумла ба қадри имкон 
ба маҷрои муайян даровардани низоми фалаҷ-
шудаи бонкӣ иқдом фармуданд. Дар таърихи 
бонкдории мамлакат ба миён гузоштани 
масъалаи барориши пули миллӣ ба муомилот 
дар он замон яке аз ташаббусҳои бузургу 
арзандаи Пешвои миллат ба ҳисоб меравад. 
Бо пешниҳоди Сарвари давлат пули миллӣ 
аввал бо номи рубли тоҷикӣ дар асоси қарори 
Комиссияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба ҷорӣ намудани пули миллӣ «Дар бораи 
аз 10-уми майи соли 1995 дар қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот баровар-
дани пули миллӣ-рубли тоҷикӣ» ба муомилот 
ворид шуд. Ба ибораи дигар, Бонки миллии 
Тоҷикистон бо қарори Комиссияи мазкур 
10-уми майи соли 1995 дар қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пули миллӣ - рубли тоҷикии баро-
риши соли 1994-ро бо арзишҳои 1, 5, 10, 20, 50, 
100, 200, 500, 1000 рубл ба муомилот баровард. 
Яъне, акнун Тоҷикистон соҳиби нахустин пули 
миллии худ гардид, ки ин дар он айём рӯйдоди 
муҳимми сиёсӣ ва иқтисодӣ ба шумор мерафт. 
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ин иқдом сари-
вақтӣ ва дуруст буда, барои ташаккули истиқло-
лияти иқтисодии мамлакат заминаи мусоид 
фароҳам овард. Аз ин баъд дар натиҷаи чунин 
ислоҳот дар Тоҷикистон бо вуҷуди мураккаб 
будани вазъи сиёсию иҷтимоӣ марҳилаи сифатан 
нави ислоҳоти иқтисодӣ оғоз ёфт ва мустақи-
лияти фаъолияти Бонки миллии Тоҷикистон дар 
самти иҷрои яке аз вазифаҳои асосии он – ба 
роҳ мондани низоми миллии муомилоти пулӣ 
таъмин гардид. 

Нақши Пешвои Миллат дар рушди низоми 
бонкӣ дар даврони Истиқлол

Холиқзода Ҳоким Ҳикматулло, 
Раиси Бонки миллии Тоҷикистон

Дар рӯзгори душвори солҳои аввали 
Истиқлол ба Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон муяссар гардид, ки бо камоли 
кордонӣ, ҷасорату матонат, зиракию фаросат 
ва тадбиру хирад Тоҷикистонро дар як 
муддати кӯтоҳ ба диёри ободу шукуфон 
мубаддал сохта, истиқлолу озодиро таъмину 
таҳким бахшанд. Бинобар ин, бо камоли 
итминон метавон гуфт, ки дастоварду музаф-
фариятҳои даврони Истиқлол дар ҳамаи 
ҷабҳаҳои ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла дастовардҳои 
низоми бонкии мамлакат ба кору пайкор ва 
талошҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бевосита алоқамандӣ доранд.

БМТ ВА ИСТИҚ ЛОЛ
НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДИ НИЗОМИ БОНКӢ ...
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Ба муомилот баровардани рубли тоҷикӣ дар 
моҳи майи соли 1995 мутобиқ ба пайомадҳои 
равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ, танзими 
муносибатҳои пулию қарзӣ дар ҷумҳурӣ сурат 
гирифт. Ин амал имкон дод, ки вазъи иқти-
содӣ то андозае муътадил гардад ва барои 
баровардани пули нави миллӣ - “сомонӣ” 
заминаи мусоид фароҳам оварда шавад. 

Яке аз нишондиҳандаҳои устувории низоми 
пулӣ нигоҳ доштани қобилияти харидории пул 
мебошад. Аз ин рӯ, бо баробари ба муомилот 
ворид гардидани пули худӣ кӯшиш карда шуд, ки 
қобилияти харидории рубли тоҷикӣ нигоҳ дошта 
шавад. Ҳамчунин дар ин давра муайян кардани 
қурби рубли тоҷикӣ нисбат ба асъори хориҷӣ 
оғоз ёфт, ҳисоббаробариҳо бо ҷумҳуриҳои собиқи 
Шӯравӣ каме ҳам бошад ба тартиб дароварда 
шуда, санадҳои дахлдори соҳаи назорати асъор 
таҳия ва қабул гардиданд. Лекин пеш аз ҳама 
лозим ба таъкид аст, ки истифодаи пули миллӣ 
шароит фароҳам овард, ки Ҳукумати Тоҷикистон 
уҳдадориҳояшро дар назди табақаҳои гуно-
гуни ҷомеа - муаллимон, табибон, кормандони 
сохторҳои давлатӣ ва дигар табақаҳо барои 
пардохти маошу нафақа, стипендия ва дигар 
пардохтҳои ба онҳо баробар адо намояд ва Бонки 
миллии Тоҷикистон сиёсати мустақилонаи 
пулию қарзии хешро пеш барад, зеро акнун 
то андозае истиқлолияти иқтисодии ҷумҳурӣ 
таъмин гардида буд ва комёбиҳои аввалини 
макроиқтисодиро низ Тоҷикистон маҳз дар 
ҳамин давра ба даст овард. 

Баъд аз ин зарурати қабул намудани як 
қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мутобиқи 
меъёрҳои байналмилалӣ оид ба мақсаду 
вазифаҳои Бонки миллии Тоҷикистон ба 
миён омад. Қабул шудани Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии 
Тоҷикистон” дар соли 1996 барои ба бонки 
марказии муосир табдил ёфтани Бонки 
миллии Тоҷикистон ва таъмини устувории 
пули миллӣ заминаи устувор гузошт.

Дар ин давра инчунин чорабиниҳои дигари 
иқтисодию молиявӣ низ сурат гирифтанд: 
Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодии 
кишвар, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба сирри 
бонкӣ ва ҳифзи пасандозҳо ва ғайра қабул 
шуданд, марҳила ба марҳила пастравии иқти-

содиёти кишвар боздошта шуд ва барои дар 
соли 2000-ум ворид намудани нишонаҳои нави 
пули миллӣ - “сомонӣ” заминаи зарурӣ фароҳам 
оварда шуд.

Зарурати воқеӣ пеш омад, ки пули нави 
миллӣ ба муомилот бароварда шавад. Барои 
чопи пули нави миллӣ – “сомонӣ” Бонки миллии 
Тоҷикистон бо ширкати Giesecke & Devrient 
GmBx (Олмон) шартнома ба имзо расонд. 
Дар таърихи 26 октябри соли 2000 Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон №415 дар 
хусуси аз 30 октябри соли 2000 ба муомилот 
баровардани воҳиди нави пули миллии кишвар 
“сомонӣ”, ки ба ифтихори асосгузори аввалин 
давлати мутамаркази тоҷикон Исмоили Сомонӣ 
номгузорӣ шудааст, ба имзо расид ва пулҳои 
коғазӣ бо арзиши 1, 5, 10, 20, 50, 100 сомонӣ ва 
воҳиди хурди он бо арзиши 1, 5, 20, 50 дирам ба 
муомилот бароварда шуданд. Баъдан, соли 2010 
бинобар зарурат ва эҳтиёҷоти муомилоти пулии 
мамлакат пулҳои коғазӣ бо арзиши 3, 200, 500 
сомонӣ, соли 2017 пулҳои такмилшудаи коғазӣ 
бо арзиши 10, 20, 50, 100 сомонӣ, соли 2018 
пулҳои коғазии такмилшудаи дорои арзиши 100, 
200, 500 сомонӣ ва соли 2021 пулҳои такмил-
шудаи коғазӣ бо арзиши 10, 20, 50, 100, 200, 500 
сомонӣ ба муомилот ворид гардиданд. 

Бояд таъкид кард, ки такмил шудани пули 
миллии сомонӣ дар солҳои минбаъда ба 
тақвияти унсурҳои ҳимоявии он ва гирифтани 

Баъд аз ин зарурати қабул намудани як 
қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мутобиқи 
меъёрҳои байналмилалӣ оид ба мақса-
ду вазифаҳои Бонки миллии Тоҷикистон 
ба миён омад. Қабул шудани Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки 
миллии Тоҷикистон” дар соли 1996 барои 
ба бонки марказии муосир табдил ёфта-
ни Бонки миллии Тоҷикистон ва таъмини 
устувории пули миллӣ заминаи устувор 
гузошт.
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пеши роҳи сохтани пулҳои қалбакӣ алоқаманд 
мебошад.

Яке аз хусусиятҳои хоси пули миллии мо дар 
он аст, ки дар он тасвири бузургони гузаштаву 
имрӯзаи миллат ва дигар муқаддасоти миллӣ, 
ки нишони баланди фарҳангпарварии миллат 
арзёбӣ мешавад, дарҷ шудааст. 

Бо ифтихор метавон гуфт, ки пули миллии 
сомонӣ, ки яке аз рамзҳои давлатдории миллии 
мо мебошад, дар зарфи бештар аз бист сол дар 
минтақаи гардиши худ эҳтиром дошта, ҳамарӯза 
дар муомилоти пулии кишвари мо ҳамчун 
воситаи ягонаи пардохт хизмат мекунад.

Низоми бонкии мамлакат тайи солҳои 
соҳибихтиёрӣ дар робита ба талошҳои 
Президенти мамлакат ва Ҳукумати кишвар 
ҳамеша кӯшиш намуд, ки барои бештар фаро 
гирифтани табақаҳои аҳолӣ ва соҳаҳои гуно-
гуни иқтисодиёти миллӣ бо хизматрасониҳои 
бонкӣ аз имкониятҳои ҷойдошта истифода 
барад ва ҷиҳати ҳамгироӣ  бо низоми байнал-
милалии бонкӣ, ҷорӣ гардидани шаклҳои 
муосири хизматрасониҳои бонкӣ мусоидат 
намояд.

Маълум аст, ки баъди пошхӯрии давлати 
Шӯравӣ низоми комилан нави иқтисодӣ ҷойгу-
зини низоми мутамаркази банақшагирӣ шуд. 
Барои ҷорӣ шудани ин низоми маъмули иқти-
соди ҷаҳонӣ пеш аз ҳама гузаронидани ислоҳот 
зарур буд. Бо назардошти ин ҳолат Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсади гузариш ба иқтисоди 
бозорӣ бо шарофати кӯшишҳои пайгиронаи 
Президенти кишварамон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва Ҳукумати ҷумҳурӣ ба ислоҳоти иқти-
содӣ шуруъ намуд, ки ҳадафи он боло бурдани 
сатҳи иқтисодиёт, кам кардани сатҳи камбизоатӣ 
дар заминаи рушди бахши хусусӣ ва фароҳам 
овардани шароити мусоиди бозаргонӣ дар 
ҷумҳурӣ барои соҳибкорони ватанӣ ва хориҷӣ 
буд. Барои ривоҷ ёфтани соҳибкорӣ ва умуман 
пешрафти зиндагӣ дар чунин шароит пеш аз 
ҳама маблағгузориҳои қарзӣ зарур буданд. Аммо 
таври маълум он солҳо чунин захираҳо дар 
Тоҷикистон ба қадри кофӣ вуҷуд надоштанд. 
Барои оғози соҳибкорӣ ва пешбурди зиндагӣ 
маблағи кам ҳам то андозае дастгири ниёз-
мандон ба ҳисоб мерафт. Бинобар ин, масъалаи 
ривоҷ додани маблағгузории хурд зарур шуда 

монд. Бо ибтикори Пешвои миллат ба ин масъала 
афзалият дода шуд. 

Ногуфта намонад, ки қарзҳои хурд манбаи 
асосии маблағгузорӣ барои ривоҷи соҳибкории 
хурду миёна ба ҳисоб меравад. Соҳибкории хурду 
миёна дар навбати худ дар инкишофу таҳкими 
бахши хусусӣ нақши муҳим мебозад. 

Президенти кишвар борҳо таъкид намуда 
буданд, ки пешниҳоди қарзҳои хурд барои 
ҳалли масъалаи камбизоатӣ, таъмини дастрасии 
аҳолӣ ба хизматҳои молиявӣ, ривоҷу равнақи 
бозаргонии хурду соҳибкорӣ яке аз вазифаҳои 
аввалиндараҷаи иқтисодиёти тараққиёбандаи 
Тоҷикистон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Ин 
ҷо зимнан бояд гуфт, ки қарздиҳии хурд дар 
аксари кишварҳои олам  низоми хеле тараққи-
карда буда, аз қарздиҳии маъмулии дар бонкҳо 
ва дигар муассисаҳои қарзӣ амалкунанда бо 
ҳадафҳои худ то андозае фарқ мекунад, ки ин 
дар худи технологияи қарздиҳии хурд, хизма-
трасониҳои қарздиҳӣ ифода мегардад. Додани 
қарзҳои кӯтоҳмуҳлати хурд барои дастгирии ҳар 
гуна иқдоми ибтидоии  гурӯҳҳои камбизоату 
камдаромади иҷтимоӣ ва барои ояндаи онҳо 
кумаки зиёд мерасонад.

Ҳамин тариқ, оғози ривоҷи низоми қарз-
диҳии хурд дар Тоҷикистон соли 1996 мебошад, 
ки он вақт аввалин ташкилотҳои ғайриҳуку-
матӣ ба додани қарзҳои хурд сар карданд ва он 
натиҷаҳои дилхоҳ дод. Аз ин гуна хизматрасонӣ 
қариб ҳамаи табақаҳои аҳолӣ дар шаҳру деҳот 
истифода бурданд. Бо боварии том метавон гуфт, 
ки аввалин қарзҳои хурд асоси пайдоиши соҳиб-
кории хурд дар Тоҷикистон ба шумор мераванд. 

Аммо барои инкишофи минбаъдаи инсти-
тутҳои маблағгузории хурд ва васеъ намудани 
бозори хизматрасонии онҳо ба вуҷуд овардани 
заминаҳои қонунгузорӣ ва меъёрии ҳуқуқии 
танзими фаъолияти онҳо зарур буд. Аз ин рӯ, дар 
таърихи 17 майи соли 2004 Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи ташкилотҳои маблағгу-
зории хурд» қабул гардид, ки асосҳои ҳуқуқию 
ташкилии фаъолияти маблағгузории хурдро 
танзим намуда, барои қарздиҳӣ ба соҳиб-
кории хурду миёна шароити мусоид фароҳам 
овард. Бо мақсади ҳарчи зудтар татбиқ наму-
дани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
ташкилотҳои маблағгузории хурд» ҳамаи 
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ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ва байналмилалии 
дар Тоҷикистон амалкунанда, ки қарзҳои хурд 
медоданд, фаъолияти худро бо ин қонун мутобиқ 
намуда, барои иҷрои фаъолияти худ аз Бонки 
миллии Тоҷикистон иҷозатнома гирифтанд.

Бояд қайд кард, ки рушди ташкилотҳои 
маблағгузории хурде, ки пеш аз ҳама  эҳтиёҷоти 
аҳолии минтақаҳои дурдасти кӯҳистонро қонеъ 
мегардонанд,  дар соҳаи маблағгузории ғайри-
бонкӣ мавқеи намоёнро ишғол менамояд. 

Ба рушди қарздиҳии хурд дар мамлакат 
таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудани Пешвои 
миллат аз суханони зерин ҳам, ки дар 
Конфаронси байналмилалӣ «Ҳолат, мушкилот 
ва дурнамои рушди низоми бонкӣ дар 
кишварҳои Осиёи Марказӣ дар марҳилаи 
гузариш ба муносибатҳои бозорӣ» ироа наму-
данд, ба назар мерасад: «… Рушду такмили 
воситаҳои маблағгузории хурд дар шакли 
кредиту қарз, ҳамчунин вобаста ба он хизма-
трасонии тиҷоратии табақаҳои камбизоат бо 
мақсади гирифтани сармояи аввалия  имко-
ниятҳои онҳоро барои амалӣ намудани иқти-
дори худ ва истифодаи васеи механизмҳои 
бозорӣ зиёд менамояд.

Бояд қайд кард, ки додани қарзҳои хурд  
барои пешрафти бомуваффа- қияти ислоҳоти 
иқтисодӣ дар деҳот шароити мусоид фароҳам 
меорад, ки ин дар навбати аввал ба камшавии 
шумораи аҳолии камбизоат мусоидат хоҳад 
кард».

Президенти мамлакат дар ҳамаи вохӯрию 
мулоқот ва суҳбату суханрониҳо, бахусус, 
дар паёмҳои ҳарсолаи худ ба Маҷлиси Олии 
мамлакат барои беҳтар кардани фаъолияти 
ташкилотҳои қарзӣ, таҳкими низоми бонкӣ, 
нигоҳ доштани сатҳи муътадили таваррум ва 
ғайра дастуру ҳидоятҳо манзур намуда, дар 
назди Бонки миллии Тоҷикистон ва низоми 
бонкии мамлакат вазифаҳои мушаххас мегузо-
ранд.

Ба андешаи Пешвои миллат фаъолияти 
самарабахши низоми бонкӣ омили муҳимму 
таконбахши рушди босуръати иқтисодиёти 
миллӣ, манбаи сафарбар кардани захираҳои 
молиявӣ барои маблағгузории бахшҳои воқеии 
иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, сиёсати 
пулию қарзии давлат пеш аз ҳама бояд ба паст 

кардани сатҳи таваррум, афзун шудани ҳаҷми 
сармояи бонкҳо ва амонатҳо, ҳиссаи пардохтҳои 
ғайринақдӣ, таъмини шаффофияти фаъолият, 
васеъ намудани доираи хизматрасонии бонкӣ, аз 
ҷумла додани қарзҳои хурд ба мардум, хусусан 
мардуми ноҳияҳои дурдаст бо мақсади гириф-
тани даромад ва рушди инфрасохтори маҳал 
равона карда шавад.

Дар баробари ин, Пешвои миллат таъкид 
ба он доранд, ки Бонки миллии Тоҷикистон 
раванди ислоҳоти низоми бонкиро суръат 
бахшида, сиёсати пулию қарзӣ, ҳисоббароба-
риҳои байнибонкӣ ва дигар воситаҳои моли-
явиро тақвият диҳад, барои ҷалби сармояи 
хориҷӣ ба соҳаи бонкӣ шароити мусоид 
фароҳам оварад, умуман сиёсати пуливу қарзӣ 
барои ноил шудан ба рушди устувори иқти-
содӣ, таъмини устувории қурби пули миллӣ, 
баланд бардоштани пардохтпазирӣ ва эъти-
моди низоми бонкӣ, таъмини фаъолияти босу-
боту бехатари низоми пардохтҳо равона карда                                                                           
шавад.

Тавре гуфтем, Пешвои миллат дар ҳамаи 
мулоқоту вохӯриҳои марбут ба соҳаҳои молияю 
бонкдорӣ тавсия медиҳанд, ки низоми бонкӣ 
барои пешбурди иқтисодиёт аз тамоми имкони-
ятҳои дар ихтиёрдошта истифода намояд, кореро 
анҷом диҳад, ки боиси афзудани шумораи 
муштариён, тақвияти ҳамкории ҷонибҳо гардад. 

Яке аз мулоқотҳои пураҳаммияте, ки солҳои 
охир сурат гирифт, мулоқоти Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо кормандони мақомоти молия, 
андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкҳо дар 
таърихи 10 майи соли 2019 мебошад. 

Яке аз хусусиятҳои хоси пули миллии мо 
дар он аст, ки дар он тасвири бузурго-
ни гузаштаву имрӯзаи миллат ва дигар 
муқаддасоти миллӣ, ки нишони баланди 
фарҳангпарварии миллат арзёбӣ мешавад, 
дарҷ шудааст. 
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Дар мулоқоти мазкур асосан фаъолияти 
сохторҳои мақомоти молия, андоз, гумрук, 
сармоягузорӣ ва бонкҳо ва бартараф намудани 
камбудиҳои дар онҳо ҷойдошта, роҳҳои ҳалли 
мушкилот ва вазифаҳои минбаъда ба хотири 
рушди минбаъдаи иқтисоди миллӣ баррасӣ 
гардид. Пешвои миллат зимни мулоқот таъкид 
доштанд, ки камбудию мушкилоти зиёд дар 
соҳаҳои иқтисоду молия ва бонкдорӣ водор 
менамоянд, ки барои рафъи онҳо чораҳои қатъӣ 
андешида шаванд. Аз ҷумла, таъкид намуданд, 
ки “низоми молияву бонкии кишвар ҳамчун 
омили муҳимми рушди иҷтимоиву иқтисодии 
Тоҷикистон бояд ба афзалиятҳои кишвар ва ба 
манфиати ҷомеа равона шуда, барои бо сармоя 
таъмин намудани соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, 
ҳавасманд гардонидани соҳибкорону тоҷирон 
ва умуман, баланд бардоштани фаъолнокии 
иқтисодӣ дар ҷомеа, ташкили ҷойҳои корӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ хизмат намояд”. 
Дар мулоқот Сарвари давлат тадбирҳои дар 
Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 
2030 ва Барномаи миёнамуҳлати рушд барои 
солҳои 2016-2020 пешбинишударо дар самти 
боло бурдани рақобатнокии низоми молиявӣ, 
таъмин намудани дастрасӣ ба хизматрасо-
ниҳои молиявӣ, тақвияти имкониятҳои кадрӣ ва 
такмили минбаъдаи заминаи меъёрии ҳуқуқии 
бахши молиявӣ ёдрас шуда, зикр намуданд, ки 
ноил шудан ба ин ҳадафҳо аз роҳбарону мута-
хассисони бахшҳои иқтисодиёт, молия ва бонк 
маҳорати хуби касбӣ ва масъулияти баландро 
талаб менамояд.

Яке аз масъалаҳои мубраме, ки дар ин 
мулоқот ба он эътибор дода шуд, он буд, ки 
бар асари таъсири ногувори омилҳои дохилию 
берунӣ ва идорасозии номуносиби як қатор 
бонкҳо, аз ҷумла назорати нокифоя вазъи 
низоми бонкӣ то андозае буҳроновар гардид. 
Ба ин бозхонд шудани иҷозатномаи ду бонки 
мушкилотдор сарфи  назар аз роҳандозии 
тадбирҳо ҷиҳати барқарорсозии сармоя ва 
солимгардонии онҳо  мисол шуда метавонад. 
Масъалаҳои дигаре, ки зимни вохӯрӣ хотир-
нишон шуданд, зиёд будани хавфҳо дар низоми 
бонкӣ ва теъдоди қарзҳои ғайрифаъол, паст 
будани қобилияти пардохт ва сармояи баъзе 
бонкҳо, лаппишҳои асъорӣ ва ҳанӯз ҳам нокифоя 

будани дастрасии аҳолӣ ба захираҳои молиявӣ 
буданд. Қайд карда шуд, ки баробари зиёдшавии 
қарзҳои ғайрифаъол ва қарзҳои ба шахсони 
вобаста додашуда дар давоми солҳои 2009-2015, 
аз ҷумла ҷой доштани дороиҳои зиёди ғайриқо-
били пардохт хавфҳо дар низоми бонкӣ дучанд 
афзун шуданд ва қаноатбахш набудани сармояи 
як қатор бонкҳо боис шуд, ки пешниҳод наму-
дани қарзҳои нав баъзе маҳдудиятҳо ба миён 
орад.

Дар мулоқот Сарвари давлат, махсусан, риоя 
нагардидани принсипҳои идоракунии корпо-
ративӣ ва сатҳи пасти донишу таҷрибаи баъзе  
мутахассисони соҳаи бонкдорӣ ва дигар масъа-
лаҳоро хотирнишон намуданд. Вобаста ба ин, 
Бонки миллии Тоҷикистон вазифадор шуд, 
ки барои такмили низоми назорати бонкӣ ва 
риояи меъёрҳои мақбул аз ҷониби ташкилотҳои 
қарзӣ, тақвияти вазъи молиявии онҳо ва баланд 
бардоштани сифати идоракунии корпоративӣ, 
кам кардани хавфҳо ва қарзҳои ғайрифаъол, 
ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар, 
инчунин, омода кардани мутахассисони касбии 
соҳаи бонкӣ чораҳои амалӣ андешад. Ҳамчунин 
аз тарафи Пешвои миллат даъват ба амал оварда 
шуд, ки Бонки миллӣ фаъолияташро барои 
рушди низоми бонкӣ ва тақвияти эътимоди 
аҳолӣ ба бонкҳо, ҷоннок намудани назорати 
бонкӣ, арзёбии дороии бонкҳо ва мониторинги 
доимии вазъи бозори хизматрасониҳои бонкӣ 
пурзӯр намояд. Ҳамчунин гуфта шуд, ки дар 
шароити рақобати бозор барои таъмин намудани 
рақобати солим дар бозори хизматрасониҳои 
бонкӣ ва ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ба 

Яке аз мулоқотҳои пураҳаммияте, ки 
солҳои охир сурат гирифт, мулоқоти 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони 
мақомоти молия, андоз, гумрук, сармоягу-
зорӣ ва бонкҳо дар таърихи 10 майи соли 
2019 мебошад. 
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низоми бонкии кишвар ҳадди ақалли сармояи 
оинномавӣ барои бонкҳои навтаъсис аз 80 то ба 
50 миллион сомонӣ коҳиш дода шавад.

Тоҷикистон барои таъмини рушди иқти-
содию иҷтимоии худ 4 ҳадафи стратегии 
мушаххасро пайгирӣ менамояд, ки яке аз онҳо 
саноатикунонии босуръати кишвар мебошад. 
Бинобар ин, бо дарки муҳим будани ин 
ҳадаф Сарвари давлат таъкид фармуданд, ки 
“саҳми низоми бонкӣ дар рушди иқтисодию 
иҷтимоӣ, махсусан, саноатикунонии кишвар 
калон буда, фаъолияти муътадили иқтисо-
диёт аз сифат ва гуногуннамудии хизма-
трасониҳои бонкӣ вобастагии зиёд дорад”.                                                                                            
Зикр карда шуд, ки тайи даҳ соли охир ташки-
лотҳои қарзӣ ба соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии 
кишвар зиёда аз 80 миллиард сомонӣ қарзҳо 
пешниҳод намудаанд, ки ҳаҷми солонаи онҳо 
нисбат ба маҷмуи маҳсулоти дохилӣ аз 14,5 то 
12,6 фоиз кам шудааст. Сарвари давлат зимни 
таҳлили ин масъала ба он ишора намуданд, ки 
мутобиқи гузоришҳо ва арзёбиҳои ташкилотҳои 
байналмилалӣ дар сурати  ба 23 фоиз баробар 
сохтани ин нишондиҳанда, яъне қарздиҳӣ, иқти-
содиёти кишвар ҳар сол 1,5 фоиз зиёдтар рушд 
намуда, суръати рушди иқтисодӣ дар кишвар ба 9 
фоизи солона баробар хоҳад омад. Бонки миллии 
Тоҷикистон зарурати ин нуктаро дарк намуда, 
хусусан ба масъалаи додани қарзҳои хурд аҳам-
мияти ҷиддӣ зоҳир намуд. Тибқи оморе, ки дар 
суханронии Президенти мамлакат дар ин вохӯрӣ 
омадааст, дар ин давра ба иқтисодиёт 36,8 
миллиард сомонӣ қарзҳои хурд дода шудаанд 
ва маблағи онҳо дар соли 2018 ба 4,8 миллиард 
сомонӣ ё қариб 60 фоизи ҳаҷми умумии қарзҳои 
солона баробар мебошад. Ҳамчунин дар сухан-
ронии Пешвои миллат пешниҳоди қарзҳо бо 
фоизи паст қайд карда шуд, зеро дар сурати паст 
будани фоиз гирифтани қарз зиёд мегардад, 
ки ин яке аз шартҳои рушди соҳибкории истеҳ-
солӣ аст. Бонки миллии Тоҷикистон ҳидоятҳои 
Пешвои миллатро ҷиҳати ҳалли ин масъала ва 
зиёд намудани ҳаҷми қарзҳо ба соҳибкории 
истеҳсолӣ, аз ҷумла ба соҳаҳои истеҳсоли маҳсу-
лоти ивазкунандаи воридот ва ба  содирот 
нигаронидашуда дастури амал қарор дода,                          
дар ин самт чораҳои амалӣ меандешад. 

Нуктаи дигаре, ки дар мулоқоти Пешвои 

миллат зикр шуд, бартараф намудани омилҳои 
коррупсионӣ ва манфиатҷӯӣ дар низоми бонкӣ, 
маҳдуд намудани аз як оила фаъолият кардани 
якчанд нафар дар зинаҳои роҳбарикунанда 
ва вобаста ба ин ворид намудани тағйирот 
ба қонунгузорӣ буд. Ин иқдом низ дар Бонки 
миллии Тоҷикистон дастгирӣ ёфта, арзёбии 
фаъолияти кормандони бонкӣ такмил дода шуд 
ва санҷиши тахассусии кормандон гузаронида 
шуд. Дар баробари ин низоми эъломиякунонии 
даромадҳо ва вазъи молумулкии кормандони 
бонкҳо ҷорӣ гардида, шумораи кормандон аз 
ҳисоби бонувон афзоиш дода шуд. Дар самти 
тақвият додани заминаҳои ҳифзи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои истеъмолкунандагони хизматра-
сониҳои низоми бонкӣ ва фаъолнокии иқти-
содӣ, боло бурдани маърифатнокии молиявии 
шаҳрвандон санадҳои дахлдор қабул шуданд. 
Умуман, дар партави ҳидоятҳои Пешвои миллат 
бо мақсади ноил гардидан ба нишондиҳандаҳои  
дурнамои сиёсати пулию қарзӣ бо истифода 
аз фишангҳои пулию қарзӣ суботи молиявии 
кишвар таъмин гардида, низоми бонкӣ ҷиҳати 
ҷалби бештари сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти 
кишвар ва тақвият додани ҳамкориҳои судманд 
бо созмонҳои байналмилалии молиявӣ, аз ҷумла 
фондҳои байналмилалӣ ва сохторҳои бонкии 
кишварҳои хориҷии дуру наздик, ҷолиб гардо-
нидани низоми бонкӣ барои сармоягузорӣ, 
ташкили бозори такрории коғазҳои қиматнок, 
бозори суғурта ва иштироки фаъоли ташкилоту 
муассисаҳо дар ин бозор тадбирҳои зарурӣ анде-
шида истодааст.

Дар маҷмуъ, бояд таъкид кард, ки дар сиёсати 
пешгирифтаи давлату Ҳукумати Тоҷикистон 
зери роҳбарии хирадмандонаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон таваҷҷуҳ ба пешрафти низоми бонкии 
мамлакат мақоми хос дорад. Бидуни шак 
тавсияву ҳидоятҳои Пешвои муаззами миллат 
дар рушду таҳкими низоми бонкии мамлакат 
дар даврони Истиқлол нақши меҳварӣ  доранд 
ва дастовардҳои назаррас дар ин замина бево-
сита ба ин тавсияву ҳидоятҳо алоқаманд ме-                
бошанд.

БМТ ВА ИСТИҚ ЛОЛ
НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДИ НИЗОМИ БОНКӢ ...
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Ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда 6,5 млрд. сомониро 
ташкил дод, ки назар ба нимсолаи  якуми соли 
гузашта, 2 5 млрд сомонӣ афзоиш ёфтааст
Ҷаласаи васеи роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон бо роҳбарони ташкилотҳои 

қарзии молиявӣ оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои  фаъолияти низоми бонкӣ дар нимсолаи 
якуми соли равон ва нақшаҳо барои нимсолаи дуюми соли 2021 таҳти роҳбарии раиси 
Бонки миллии Тоҷикистон Холиқзода Ҳоким ва ҳузури Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Ҳикматуллозода Неъматулло, муовини 
якуми раиси Бонки миллии Тоҷикистон Нуралиев Ҷамолиддин, муовинони раиси БМТ 
Толибзода Фирдавс, Ёқубзода Мирҳаёт 16 июли  соли 2021 баргузор гардид.

Баъди ифтитоҳи кори 
ҷаласа Холиқзода Ҳоким оид 
ба фаъолияти Бонки миллии 
Тоҷикистон ва нишондиҳан-
даҳои макроиқтисодии 
мамлакат дар нимсолаи 
якуми соли 2021 ба ишти-
рокдорони вохӯрӣ маълумот 
дод. Нахуст номбурда иброз 
дошт, ки Бонки миллии 
Тоҷикистон фаъолияти 
худро мутобиқи қонунгу-
зории соҳавӣ ва вазифаҳое, 
ки аз Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бармеоянд, 
инчунин дар ҳамоҳангӣ бо 
Дурнамои сиёсати пулию 
қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои соли 2021 ва давраи 
миёнамуҳлат роҳандозӣ 
намуда истодааст. Ҳамзамон 
бо мақсади татбиқи боса-
мари сиёсати пулию қарзӣ, 
солимгардонии низоми бонкӣ, 
таъмини суботи молиявӣ ва 
рушди устувори иқтисодиёти 
миллӣ ва пешгирии пайо-
мадҳои манфии пандемияи 
коронавирус (COVID-19) 

ба иқтисодиёт ва низоми 
молиявии кишвар Бонки 
миллии Тоҷикистон баҳри 
ноил гардидан ба нишон-
диҳандаҳои назарраси мусбат 
пайваста тадбирҳои зарурӣ 
меандешад.

Сипас, раиси Бонки 
миллии Тоҷикистон дар 
бораи афзоиши рушди воқеии 
Маҷмӯи маҳсулоти дохилии 
мамлакат ба андозаи  8,7 фоиз 
дар нимсолаи якуми соли 
2021, назар ба соли гузашта 
коҳиш ёфтани сатҳи таваррум, 
муътадил шудани қурби пули 

Ҷ АМЪБАСТИ НИМСОЛАИ ЯКУМ
ҲАҶМИ УМУМИИ ҚАРЗҲОИ ДОДАШУДА 6,5 МЛРД. ...
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миллӣ нисбат ба доллари 
ИМА, баргузор кардани 33 
музояда ва дар онҳо фурӯх-
тани коғазҳои қиматнок ба 
маблағи 3,3 млрд. сомонӣ, 
дар сатҳи 12.0 фоизи солона 
муқаррар кардани сатҳи 
меъёри бозтамвил, муайян 
намудани меъёри захираҳои 
ҳатмӣ аз рӯи пасандозҳо ва 
уҳдадориҳои дигари ба онҳо 
монанд бо пули миллӣ 3 фоиз 
ва бо асъори хориҷӣ 9 фоиз 
ва дигар масъалаҳои муҳими 
низоми бонкӣ муфассал сухан 
ронд.     

Дар ҷараёни баррасии 
масъалаҳои ҷаласа қайд 
гардид, ки Бонки миллии 
Тоҷикистон ҷиҳати татбиқи 
сиёсати пулию қарзӣ ва 
таъмини устувории низоми 
бонкӣ дар ҳамкорӣ бо дигар 
ниҳодҳои иқтисодии кишвар 
тамоми чораҳои заруриро 
андешида, раванди ислоҳоти 
соҳаи бонкдориро бо мақсади 
баланд бардоштани рушди 
иқтисодию иҷтимоии                 
кишвар идома дода истода-     
аст.

Тавре маълум аст, яке аз 
нишондиҳандаҳое, ки аз 
сатҳи эътимод ва боварии 
аҳолӣ ба низоми бонкӣ гувоҳӣ 
медиҳад, ин ҷалби амонат ва 
пасандозҳо мебошад. Сарфи 
назар аз он ки иҷозатнома- 
ҳои ду бонк бозхонд гарди-
данд, бақияи  пасандозҳои 
низоми бонкӣ дар давраи 
ҳисоботӣ 9,7 млрд. сомониро 
ташкил намуда, нисбат ба 
ҳамин давраи соли гузашта 
ба андозаи 17,7 млн. сомонӣ      

зиёд шуданд. Дар ин давра 
фоизи миёнавазни пасан-
дозҳои муҳлатнок бо пули 
миллӣ 10,1 фоиз ва бо асъори 
хориҷӣ бошад, 4,4 фоизро 
ташкил намуданд.

- Қайд кардан бамаврид 
аст, - гуфт Холиқзода Ҳоким, 
- ки дар нимсолаи якуми соли 
2021 ҳаҷми умумии қарзҳои 
додашуда 6,5 млрд. сомониро 
ташкил дод, ки дар муқоиса ба 
ҳамин давраи соли гузашта, 
2 5 млрд сомонӣ ё 64 фоиз 
афзоиш ёфтааст.  Муҳлати 
миёнаи ин қарзҳо вобаста аз 
талаботи мизоҷон 702 рӯзро 
ташкил намуд, ки нисбат ба 
ҳамин давраи соли гузашта 
344 рӯз  зиёд шудааст. 

Боиси хушнудист, ки 
бақияи қарзҳои ғайрифаъол  
ба санаи 30 июни соли 
равон 1,7 млрд. сомониро 
ташкил дод ва вазни қиёсии 
он дар бақияи сандуқи 
қарзӣ ба 15,3 фоиз баробар 
гардид, ки нисбат ба ҳамин 
санаи соли 2020 (30,4%) 15,1 
банди фоизӣ кам мебошад. 

Раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон таъкид бар он 
намуд, ки интиқолҳои пулӣ 
аз муҳоҷирати меҳнатии 
шаҳрвандон омиле мебошад, 
ки ба ҳамаи нишондиҳанда- 
ҳои макроиқтисодӣ, хусусан 
ба устувории пули миллӣ ва  
нигоҳ доштани қобилияти 
харидории аҳолӣ таъсири 
мусбат расонида, ба самара-
нокии сиёсати пулию қарзӣ 
ва сиёсати фискалии давлат 
мусоидат менамоянд. Тавре 
дида мешавад, ба таъсири 
омилҳои беруна ва пайо-
мадҳои пандемияи коро-
навирус (COVID-19) нигоҳ 
накарда, вуруди интиқолҳои 
пулии шахсони воқеӣ дар 
ифода бо  доллари ИМА  дар 
нимсолаи соли ҷорӣ нисбат 
ба ҳамин давраи соли гузашта 
афзудааст. 

Номбурда иброз намуд, 
ки бо беҳтар гаштани идора-
кунии корпоративӣ дар 
ташкилотҳои қарзӣ фаъолияти 
молиявии онҳо тадриҷан 
беҳтар шуда, доираи хизмат- 

Ҷ АМЪБАСТИ НИМСОЛАИ ЯКУМ
ҲАҶМИ УМУМИИ ҚАРЗҲОИ ДОДАШУДА 6,5 МЛРД. ...
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расониҳои бонкӣ васеъ ва 
сатҳу сифати хизматрасониҳо 
боз ҳам хубтар гаштанд.  Дар 
робита ба ин, қайд кардан 
бамаврид аст, ки натиҷаи 
фаъолияти ташкилотҳои 
қарзии молиявӣ дар охири 
нимсолаи якуми соли 2021 
бо фоида ба маблағи 267,6 
млн. сомонӣ ҷамъбаст шуд, 
ки ин нишондиҳанда нисбат 
ба ҳамин давраи соли 2020 
ба андозаи 76,6 фоиз зиёд 
мебошад. Ин комёбӣ имкон 
дод, ки саҳми низоми бонкии 
кишвар дар ғанигардонии 
буҷети давлатӣ назаррас 
гардад, зеро дар нимсолаи 
якуми соли ҷорӣ аз ҷониби 
Бонки миллии Тоҷикистон ва 
ташкилотҳои қарзии молиявӣ 
ба маблағи 373,3 млн. сомонӣ 
андозҳо ба буҷети давлатӣ 
пардохт гардидаанд, ки ин 
нисбат ба нимсолаи соли 
гузашта 25,0% ё 74,7 млн. 
сомонӣ зиёд мебошад. 

- Дар баробари ҷой 
доштани баъзе нишон-
диҳандаҳои мусбат дар 

низоми бонкӣ,- гуфт 
Холиқзода Ҳоким, - дар 
фаъолияти ташкилотҳои 
қарзии молиявӣ ҳоло ҳам 
мушкилот ҷой доранд. 
Бинобар ин, ташкилотҳои 
қарзиро зарур аст, ки барои 
беҳтар намудани сифати 
хизматрасониҳои бонкӣ, 
ҷорӣ кардани хизматрасо-
ниҳои нави муосир, беҳтар 
кардани нишондиҳандаҳои 
молиявӣ, инчунин зиёд 
намудани ҳаҷми қарздиҳӣ 
ба соҳаҳои мухталифи иқти-
содиёт, аз ҷумла ба бахшҳои 
истеҳсолӣ, чораҳои таъхир-
нопазир андешанд.

- Ҳамзамон, - ӯ дар идомаи 
суханрониаш изҳор намуд, ки  
- ташкилотҳои қарзии моли-
явиро мебояд ҷиҳати ҷалби 
сармояи дохиливу хориҷӣ ва 
паст кардани фоизи қарзҳо 
чораҳои зарурӣ андешанд. 
Низоми бонкии кишварро 
бошад, зарур аст, ки  дар 
нимсолаи дуюми соли равон 
дар чунин самтҳои афзали-
ятнок фаъолияти худро ба роҳ 

монанд: 
• андешидани чораҳои 

мушаххас ҷиҳати таъмини 
эътимоднокии аҳолӣ ба 
низоми бонкӣ;

• тақвият бахшидан ба сама-
ранокии низоми идора-
кунии корпоративӣ;

•  такмил ва таҷдиди сиёсати 
қарздиҳӣ; 

• андешидани чораҳо барои 
беҳтар гардидани сатҳу 
сифати хизматрасониҳои  
бонкӣ;

• андешидани тадбирҳо 
барои вусъат ёфтани 
ҳисоббаробаркуниҳои 
ғайринақдӣ;

• андешидани чораҳои 
зарурӣ барои кам кардани 
сатҳи қарзҳои ғайрифаъол; 

• андешидани чораҳои 
зарурӣ барои ҳар чӣ зудтар 
фурӯхтани молу мулки ба 
гарав гирифташуда;

• пайваста андешидани 
тадбирҳо барои ҷалби 
бештари сармоягузориҳо 
ба низоми бонкӣ.

Дар идомаи ҷаласа дирек-
тори Департаменти назо-
рати бонкӣ Шарипов Фирӯз 
оид ба нишондиҳандаҳои 
асосии низоми бонкӣ, дирек-
тори Департаменти идораи 
захираҳои байналмилалӣ ва 
сиёсати қурби асъор Қаюмов 
Олим доир ба татбиқи 
сиёсати қурби асъор, дирек-
тори Департаменти монито-
ринги молиявӣ Мирзоалиев 
Ҳалим оид ба мониторинги 
фаъолияти ташкилотҳои 
қарзии молиявӣ, директори 
Департаменти технологияҳои 



ИЮЛ-СЕНТЯБР 2021 ● БТҶ24

◙
 Ш

УМ
ОР

АИ
 Ҷ

АШ
НӢ

иттилоотӣ Ғаниев Дилшод 
дар бораи вазъи низомҳои 
иттилоотӣ, сардори Идораи 
низоми пардохт Абдусаломов 
Олим доир ба татбиқи сиёсати 
самараноки низоми пардохт 
ва сардори Идораи ҳимояи 
ҳуқуқҳои истеъмолкунан-
дагони хизматрасониҳои 
молиявӣ Бозоров Улуғбек оид 
ба баҳогузории хизматра-
сониҳои низоми бонкӣ дар 
назди ҳозирин бо рӯнамоиҳои 
мукаммал суханронӣ наму-
данд. 

Сипас, оид ба вазъи 
низоми бонкӣ дар нимсолаи 
якуми соли 2021, дасто-
вард ва имкониятҳои он 
Ёрдамчии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба масъалаҳои иқтисодӣ 
Ҳикматуллозода Неъматулло 
андешаҳои худро баён карда, 
изҳор намуд, ки ба маҳдуди-
ятҳои марбут ба пандемияи 
коронавирус (COVID-19) 
ва зиёд шудани фишорҳои 
берунӣ нигоҳ накарда, низоми 
бонкии кишвар фаъолияти 
худро бо нишондиҳандаҳои 
мусбат ҷамъбаст намудааст. 
Бешубҳа, ин аз пешбурди 
сиёсати дурусту самараноки 
танзимгари соҳа шаҳодат 
медиҳад.

“Барои мисол, агар дасто-
вардҳои нимсолаи якуми соли 
равонро бо нишондиҳандаҳои 
ҳамин давраи соли гузашта 
муқоиса намоем, маълум 
мегардад, ки натиҷаҳо беҳтар 
гашта  истодаанд ва фаъо-
лияти низоми бонкӣ мусбат 
шудааст. Вале барои расидан 

ба ҳадафҳои стратегии аз 
ҷониби Пешвои миллат дар 
назди низоми бонкӣ гузошта-
шуда, кор бояд боз ҳам ҷоннок 
карда шавад. Пеш аз ҳама, 
таъмини дастрасии васеи 
аҳолӣ, бахусус бахши соҳиб-
кории истеҳсолӣ ба қарз бояд 
аз афзалиятҳои фаъолияти 
низоми бонкии кишвар ба 
ҳисоб равад”, - таъкид намуд 
Ҳикматуллозода Неъматулло.

Дар қисмати охири кори 
ҷаласа нақшаҳои низоми 
бонкии ҷумҳурӣ барои 
нимсолаи дуюми соли ҷорӣ 
муайян карда шуданд. Аз 
ҷумла, тақвияти самара-
нокии низоми идоракунии 

корпоративӣ, андешидани 
чораҳои мушаххас ҷиҳати 
таъмини эътимоднокии аҳолӣ 
ба низоми бонкӣ, такмил ва 
таҷдиди сиёсати қарздиҳӣ, 
чораандешӣ барои беҳтар 
гардидани сатҳу сифати 
хизматрасониҳои бонкӣ, кам 
кардани сатҳи қарзҳои ғайри-
фаъол, ҷалби бештари сармоя- 
гузориҳо ба низоми бонкӣ 
ва  вусъат додани ҳисобба-
робаркуниҳои ғайринақдӣ 
аз ҳадафҳои афзалиятнок 
номбар карда шуданд.

Ва ниҳоят, раиси Бонки 
миллии Тоҷикистон 
Холиқзода Ҳоким дар сухани 
ҷамъбастии худ миннатдории 
ҳамаи кормандони низоми 
бонкиро ба Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон барои даст-
гирии доимии низоми бонкӣ 
ва дастуру ҳидоятҳои муфид 
ҷиҳати рушди бемайлони 
иқтисодиёти кишвар изҳор 
намуда, аз ҳозирин даъват 
ба амал овард, ки дар арафаи 
таҷлили сиюмин солгарди 
истиқлолияти давлатӣ соли 
ҷориро бо дастовардҳои 
арзанда ҷамъбаст намоянд. 

М. Умадуллоева, 
“БТҶ”.

... натиҷаи фаъолияти 
ташкилотҳои қарзии моли-
явӣ дар охири нимсолаи 
якуми соли 2021 бо фоида 
ба маблағи 267,6 млн. 
сомонӣ ҷамъбаст шуд, ки 
ин нишондиҳанда нисбат 
ба ҳамин давраи соли 2020 
ба андозаи 76,6 фоиз зиёд 
мебошад. Ин комёбӣ имкон 
дод, ки саҳми низоми 
бонкии кишвар дар ғани-
гардонии буҷети давлатӣ 
назаррас гардад.

Ҷ АМЪБАСТИ НИМСОЛАИ ЯКУМ
ҲАҶМИ УМУМИИ ҚАРЗҲОИ ДОДАШУДА 6,5 МЛРД. ...
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ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ                                               
СОЛИ 2021 ◙ ДОРОИҲО

НОМГӮИ БОНКҲО 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 
(сомонӣ)

Тағйирот 
(бо фоиз)

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК" 4 695 341 419 4 248 404 457 446 936 962 10,5%

ҶСК "ОРИЁНБОНК" 3 855 196 816 3 070 715 132 784 481 684 25,5%

ҶСК "БОНКИ ЭСХАТА" 2 959 527 654 2 056 213 959 903 313 695 43,9%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК" 1 120 612 042 837 894 323 282 717 719 33,7%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ 
МОЛИЯВИИ ХУРД" 1 091 203 307 908 596 981 182 606 326 20,1%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД" 742 352 198 565 669 915 176 682 283 31,2%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ТОҶИКИСТОН" 707 972 355 407 018 968 300 953 387 73,9%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК 
ТОҶИКИСТОН" 605 430 561 455 064 245 150 366 316 33,0%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ 
ТОҶИКИСТОН" 508 414 940 265 482 093 242 932 847 91,5%

ФИЛИАЛИ БОНКИ "ТИҶОРАТ"-И 
ҶИЭ 446 982 635 342 305 325 104 677 310 30,6%

ҶСК "АЛИФ БОНК" 408 035 587 156 182 641 251 852 946 161,3%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК" 188 246 659 132 494 465 55 752 194 42,1%

ҶСП "КАФОЛАТБОНК" 184 128 953 201 703 950 -17 574 997 -8,7%

ҶСП «БОНКИ РУШДИ 
ТОҶИКИСТОН» 46 955 568 80 547 243 -33 591 675 -41,7%

ҲИСОБОТИ БОНК ҲО
БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021
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ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ                                               
СОЛИ 2021 ◙ ӮҲДАДОРИҲО

НОМГӮИ БОНКҲО 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 
(сомонӣ)

Тағйирот 
(бо фоиз)

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК" 4 204 094 642 3 803 773 050 400 321 592 10,5%

ҶСК "ОРИЁНБОНК" 2 839 114 283 2 229 150 562 609 963 721 27,4%

ҶСК "БОНКИ ЭСХАТА" 2 477 241 464 1 645 778 784 831 462 680 50,5%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК" 966 614 911 725 496 861 241 118 050 33,2%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ 
МОЛИЯВИИ ХУРД" 938 548 299 771 118 790 167 429 509 21,7%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД" 632 793 623 482 575 087 150 218 536 31,1%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ТОҶИКИСТОН" 587 008 357 290 895 949 296 112 408 101,8%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК 
ТОҶИКИСТОН" 497 018 181 348 031 101 148 987 080 42,8%

ФИЛИАЛИ БОНКИ                 
"ТИҶОРАТ"-И ҶИЭ 389 069 807 286 198 663 102 871 144 35,9%

ҶСК "АЛИФ БОНК" 329 882 134 100 030 430 229 851 704 229,8%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ 
ТОҶИКИСТОН" 320 986 075 133 763 734 187 222 341 140,0%

ҶСП "КАФОЛАТБОНК" 118 396 248 128 172 114 -9 775 866 -7,6%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК" 97 199 394 44 230 621 52 968 773 119,8%

ҶСП «БОНКИ РУШДИ 
ТОҶИКИСТОН» 20 199 456 23 785 786 -3 586 330 -15,1%

ҲИСОБОТИ БОНК ҲО
БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021
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ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ                                               
СОЛИ 2021 ◙ САРМОЯ

НОМГӮИ БОНКҲО 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 
(сомонӣ)

Тағйирот 
(бо фоиз)

ҶСК "ОРИЁНБОНК" 1 016 082 533 841 564 570 174 517 963 20,7%

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК" 491 246 777 444 631 407 46 615 370 10,5%

ҶСК "БОНКИ ЭСХАТА" 482 286 190 410 435 175 71 851 015 17,5%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ 
ТОҶИКИСТОН" 187 428 865 131 718 359 55 710 506 42,3%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК" 153 997 131 112 397 462 41 599 669 37,0%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ 
МОЛИЯВИИ ХУРД" 152 655 008 137 478 191 15 176 817 11,0%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ТОҶИКИСТОН" 120 963 998 116 123 019 4 840 979 4,2%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД" 109 558 575 83 094 828 26 463 747 31,8%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК 
ТОҶИКИСТОН" 108 412 380 107 033 144 1 379 236 1,3%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК" 91 047 265 88 263 844 2 783 421 3,2%

ҶСК "АЛИФ БОНК" 78 153 453 56 152 211 22 001 242 39,2%

ҶСП "КАФОЛАТБОНК" 65 732 705 73 531 836 -7 799 131 -10,6%

ФИЛИАЛИ БОНКИ            
"ТИҶОРАТ"-И ҶИЭ 57 912 828 56 106 662 1 806 166 3,2%

ҶСП «БОНКИ РУШДИ 
ТОҶИКИСТОН» 26 756 112 56 761 457 -30 005 345 -52,9%

ҲИСОБОТИ БОНК ҲО
БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021
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ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ                                               
СОЛИ 2021 ◙ ҚАРЗҲО

НОМГӮИ БОНКҲО 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 
(сомонӣ)

Тағйирот 
(бо фоиз)

ҶСК "ОРИЁНБОНК" 3 315 608 207 2 970 009 703 345 598 504 11,6%

ҶСК "БОНКИ ЭСХАТА" 1 840 925 521 1 361 387 592 479 537 929 35,2%

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК" 926 593 523 691 158 279 235 435 244 34,1%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД" 544 484 336 364 172 892 180 311 444 49,5%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК" 515 839 617 320 924 874 194 914 743 60,7%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ 
МОЛИЯВИИ ХУРД" 459 401 770 361 166 681 98 235 089 27,2%

ҶСК "АЛИФ БОНК" 243 897 055 96 871 350 147 025 705 151,8%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ 
ТОҶИКИСТОН" 240 412 994 111 881 595 128 531 399 114,9%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ТОҶИКИСТОН" 208 120 100 130 851 915 77 268 185 59,1%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК 
ТОҶИКИСТОН" 95 493 487 62 686 264 32 807 223 52,3%

ҶСП "КАФОЛАТБОНК" 52 427 934 66 382 419 -13 954 485 -21,0%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК" 18 119 429 4 488 058 13 631 371 303,7%

ФИЛИАЛИ БОНКИ           
"ТИҶОРАТ"-И ҶИЭ 17 085 595 19 875 807 -2 790 212 -14,0%

ҶСП «БОНКИ РУШДИ 
ТОҶИКИСТОН» 16 672 792 19 730 859 -3 058 067 -15,5%

ҲИСОБОТИ БОНК ҲО
БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021
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БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021

ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ                                               
СОЛИ 2021 ◙ ПАСАНДОЗҲО

НОМГӮИ БОНКҲО 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 
(сомонӣ)

Тағйирот 
(бо фоиз)

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК" 3 311 262 145 3 241 989 827 69 272 318 2,1%

ҶСК "ОРИЁНБОНК" 1 378 518 396 1 574 830 050 -196 311 654 -12,5%

ҶСК "БОНКИ ЭСХАТА" 1 230 097 308 965 371 609 264 725 699 27,4%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ 
МОЛИЯВИИ ХУРД" 837 737 676 675 382 937 162 354 739 24,0%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК" 455 617 175 345 147 309 110 469 866 32,0%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ТОҶИКИСТОН" 431 770 517 266 349 504 165 421 013 62,1%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК 
ТОҶИКИСТОН" 281 961 591 262 916 925 19 044 666 7,2%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ 
ТОҶИКИСТОН" 264 714 836 84 098 848 180 615 988 214,8%

ҶСК "АЛИФ БОНК" 196 559 427 56 054 171 140 505 256 250,7%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД" 150 220 684 98 288 250 51 932 434 52,8%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК" 81 697 743 29 199 855 52 497 888 179,8%

ФИЛИАЛИ БОНКИ            
"ТИҶОРАТ"-И ҶИЭ 12 620 525 10 012 456 2 608 069 26,0%

ҶСП "БОНКИ РУШДИ 
ТОҶИКИСТОН" 10 633 372 13 859 220 -3 225 848 -23,3%

ҶСП «КАФОЛАТБОНК» 6 276 295 18 198 424 -11 922 129 -65,5%
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ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ                                               
СОЛИ 2021 ◙ ФОИДА

НОМГӮИ БОНКҲО 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 
(сомонӣ)

Тағйирот 
(бо фоиз)

ҶСК "ОРИЁНБОНК" 115 666 507 79 772 289 35 894 218 45,0%

ҶСК "БОНКИ ЭСХАТА" 68 111 220 26 059 901 42 051 319 161,4%

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК" 33 321 468 23 943 011 9 378 457 39,2%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ТОҶИКИСТОН" 12 535 705 7 702 295 4 833 410 62,8%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ 
МОЛИЯВИИ ХУРД" 11 788 037 3 537 940 8 250 097 233,2%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК" 4 851 258 7 648 797 -2 797 539 -36,6%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК" 4 380 412 3 029 014 1 351 398 44,6%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ 
ТОҶИКИСТОН" 3 046 125 3 554 866 -508 741 -14,3%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД" 2 201 802 1 596 757 605 045 37,9%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК 
ТОҶИКИСТОН" 275 436 329 945 -54 509 -16,5%

ҶСК "АЛИФ БОНК" -1 097 536 3 683 334 -4 780 870 -129,8%

ФИЛИАЛИ БОНКИ           
"ТИҶОРАТ"-И ҶИЭ -1 700 644 2 679 073 -4 379 717 -163,5%

ҶСП "КАФОЛАТБОНК" -8 955 129 2 510 224 -11 465 353 -456,7%

ҶСП «БОНКИ РУШДИ 
ТОҶИКИСТОН» -29 638 842 683 643 -30 322 485 -4435,4%

ҲИСОБОТИ БОНК ҲО
БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021
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Дилоева Мадина, 
мутахассиси дараҷаи 1-и 
Шуъбаи методология ва 
таҳияи  санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Пажӯҳишгоҳи 
илмӣ-тадқиқотии Бонки 
миллии Тоҷикистон 

Қабл аз ҳама, бояд бигӯям, 
ки истиқлолият ба мо, 
ҷавонон ҳамагуна шароитро 
барои донишу ҳунаромӯзӣ, 
дарёфти зиндагии орому 
озодона, меҳнати софдилона 
ва бунёдкорӣ дар кишвар 
муҳайё намудааст. Мусаллам 
аст, ки ояндаи ҷомеа, идораи 

давлату миллат, ҳифз ва 
афзун намудани дастовардҳои 
истиқлолият аз наврасону 
ҷавонони имрӯза вобаста 
аст. Бинобар ин, ҳар яки мо 
бояд ҷиҳати амалӣ наму-
дани мақсаду ормонҳои хеш 
бо ҳисси баланди масъу-
лиятшиносӣ, давлатдории 
миллӣ, ифтихори ватандорӣ, 
рамзҳои давлатӣ, муқадда-
соти миллӣ ва дастовардҳои 
истиқлолиятро ҳифз намоем, 
дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии 
Тоҷикистони азиз бо дасту 
дили гарм ва нерӯи бунёдга-
рона ширкат варзем ва бо ин 
васила нақши ҷавононро дар 
пешрафти ҷомеа ва таҳкими 
истиқлолияти давлатӣ таъмин 
кунем.

Боиси ифтихор ва хушну-
дист, ки дар солҳои соҳибис- 
тиқлолӣ ҷавонон дар ҳама 
самтҳои ҷомеа, аз қабили  
сиёсат, иқтисодиёт, маориф, 
илм, фарҳанг, тандурустӣ, 
варзиш ва ғайра ба комё-
биҳои назаррас ноил гарди-

Дар арафаи ҷашни 30–солагии истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷаллаи “Бонкдорӣ Тараққиёт 
Ҷаҳонишавӣ” тасмим гирифт, бо ҷавонон дар бораи истиқло-
лият суҳбат намояд. Ба ин хотир ба чанде аз ҷавонони фаъоли 
соҳаи бонкдорӣ савол дода шуд, ки “Шумо ҳамчун зодаи 
даврони соҳибистиқлолии кишвар, истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистонро чӣ гуна дарёфтед?” ва “Истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистон барои рушду нумӯи Шумо ва ҷавонони кишвар 
чӣ имконот ва заминаҳоро фароҳам овард?” Посухҳо гуногун 
буданд ва инак, онҳоро манзури хонандагон мегардонем.

Истиқлолият 
аз дидгоҳи ҷавонон

АНДЕША ҲОИ Қ АБЛ А З Ҷ АШН
ИСТИҚЛОЛИЯТ АЗ ДИДГОҲИ ҶАВОНОН
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даанд. Ногуфта намонад, ки 
ҳама пешравиҳои ман низ ба 
туфайли самараи Истиқлолият 
ба даст омадаанд. Зеро соли 
2014 баъд аз хатми литсейи 
тоҷикӣ-туркии шаҳри 
Душанбе ба гурӯҳи англисии 
факултети муносибатҳои 
иқтисодии байналмилалӣ ва 
ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон шомил 
шуда, онро бо дипломи аъло 
хатм намудам. Соли 2016 
ҷиҳати такмил додани таҳсил 
дар риштаи бакалавриат 
тариқи барномаи Erasmus+ 
таҳсиламро дар Донишгоҳи 
Economia di Management di 
Pisa, шаҳри Пизаи Италия 
идома додам. Соли 2020 
бошад, бахши магистратураи 
Донишгоҳи давлатии тиҷо-
рати Тоҷикистонро бо ихти-
соси “Манеҷмент” бо дипломи 
аъло хатм намудам. 

Ҷавонон имрӯз нерӯи 
тозаи пешбарандаи сиёсати 
пешгирифтаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти ҶТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба шумор мераванд ва тавре 
дар суҳбату вохӯриҳояшон 
Президенти мамлакат таъкид 
менамоянд, ҷавонон давом-
диҳандаи кори насли калонсол 
ва ояндаи миллату давлат 
мебошанд.

Барои сазовор будан ба 
гуфтаҳои Роҳбари давлат 
мо, ҷавононро зарур аст, ки 
қобилият ва сатҳи маъри-
фатнокии худро баланд 
бардошта, ҳамчун насли нави 
дорои тафаккури пешрафтаву 

созанда, аз дастовардҳои илму 
техникаи муосир бохабару 
баҳрабардор бошем.

Сайисмонова Камила, 
мутахассиси пешбари 
шуъбаи назорати низоми 
пардохти Идораи низоми 
пардохти Бонки миллии 
Тоҷикистон.

Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон яке 
аз беҳтарин дастовардҳои 
таърихӣ буда, рамзи 
соҳибдавлатӣ ва ватан-
дории халқи сарбаланду 
мутамаддини мо мебошад. 
Тоҷикистон дар тӯли 30 
сол дар арсаи байналми-
лалӣ мақому манзалати 
хоссаи худро пайдо намуд. 
Ба шарофати ин рӯйдоди 
бузурги таърихӣ халқи мо 
соҳиби рамзҳои давлатии 
худ - Парчам, Нишон, Суруди 
миллӣ ва Конститутсия шуд 
ва Тоҷикистони азизи мо 
аз ҷониби ҷомеаи башарӣ 
ҳамчун давлати мустақил 
эътироф гардид. Дар замони 
соҳибистиқлолӣ корҳои 

бузурги созандагӣ ва обод-
корӣ барои ояндаи  давлату 
миллат дар амал татбиқ шу-             
данд. 

Ба андешаи ман, яке аз 
иқдомҳои беҳтарин, ин баланд 
бардоштани  мақоми зан дар 
ҷомеа ба шумор меравад, ки 
маҳз бо ташаббусу дастгирии 
бевоситаи  Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ -Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба воситаи 
таҳия ва қабули як зумра 
санадҳои дахлдор амалӣ 
гардид.  Маҳз  фарҳанги воло 
доштан ва ватанпарвар будани 
зани тоҷик буд, ки имрӯз вай 
дар баробари модару ҳамсари 
хуб будан, дар соҳаҳои мухта-
лифи иқтисодиёти кишвар 
ба ҳайси  роҳбар, муҳандис, 
ронанда, корманди мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ, низоми бонкӣ, 
хадамоти алоқа ва дигар 
бахшҳои хизматрасонӣ фаъо-
лият намуда, саҳми худро дар 
пешрафти ватану осоиштагии 
миллат гузошта истодааст. 

 Ман, имрӯз ҳамчун ҷавони 
зодаи даврони истиқлол, 
ифтихор ва шукр аз он 
дорам, ки Истиқлолият ва 
озодӣ дар сарнавишти ман 
низ тағйироти куллӣ ба 
вуҷуд овард. Аз ҷумла, баъд 
аз хатми мактаби миёна ба 
шуъбаи рӯзонаи факултети 
молия ва қарзи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон шомил 
шуда, онро бо дипломи сурх 
хатм намудам. Барои беҳтар 
намудани сатҳи забондонӣ 
муддати як сол дар шаҳри 

АНДЕША ҲОИ Қ АБЛ А З Ҷ АШН
ИСТИҚЛОЛИЯТ АЗ ДИДГОҲИ ҶАВОНОН
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Торонтои Канада забони 
англисиро омӯхтам. Имрӯз 
зарур аст, ки занони мо ҳамқа-
дами ҳаёт ва замон бошанд. 
Ба ибораи дигар, мо ҳар 
қадаре, ки Ватанамонро дӯст 
дорем, бояд ба ҳамон андоза 
саъй намоем, ки аз ҷаҳони 
пешраванда қафо намонем ва 
мисли ниёгони некноми худ 
дар тамаддуни башарӣ ҳиссаи 
арзишманди худро гузорем.

Солиҳов Неъматулло,
менеҷери мудирияти 
назорат ва мурофиқаи 
маҳсулоти бонкии ҶСП 
“Бонки байналмилалии 
Тоҷикистон”

Ман аз зумраи насли 
ҷавоне мебошам, ки дар 
рӯзҳои нахустини эълони 
Истиқлолияти давлатӣ чашм 
ба олами ҳастӣ кушодаам. 
Ҳамчун ҳамқадам ва намо-
яндаи насли даврони истиқлол 
ба ин дастоварди бузург ва 
арзишманд арҷ мегузорам. 
Агар ба таърихи даврони 
Шӯравӣ назар афканем, 
мебинем, ки мардуми тоҷик 
дар он замон имконоти 

маҳдуд дошт. Масалан, вай 
наметавонист бо мақсади 
таҳсил ё омӯзиши таҷрибаи 
давлатҳои пешрафтаи ғарбу 
шарқ ба хориҷӣ кишвар сафар 
намояд, зеро моро ҳамчун 
давлати мустақил  намеши-
нохтанд. Имрӯз, вазъ тағйир 
ёфта ва моро дар тамоми 
дунё ҳамчун як давлати 
соҳибис- тиқлол, бофарҳанг 
ва ҳамчун як миллати дорои 
таъриху фарҳанги ғанӣ 
мешиносанд. Бо дастгириву 
заҳматҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва бо шаро-
фати истиқлолият-неъмати 
бебаҳои таърихӣ тамоми 
самтҳои муҳими иқтисодиёти 
мамлакатамон ру ба инкишоф 
ниҳода, ҳазорон ҳазор мактабу 
корхонаҳои нави истеҳсолию 
хизматрасонӣ ба истифода 
дода шуданд. 

Самараи неки истиқлол 
аст, ки Тоҷикистон дар дунё 
ҳамчун давлати сулҳхоҳу 
сулҳпарвар шинохта шуда, 
таҷрибаи сулҳи тоҷикон - 
манбаи омӯзиши сулҳхоҳони 
ҷаҳон гашт. 

Қайд кардан бамаврид 
аст, ки дар ҷумҳурӣ тамоми 
имконот барои таҳсилу кор 
барои ҷавонон фароҳам 
оварда шудааст. Ман, ки 
яке аз ҷавонони даврони 
истиқлол ва зодаи ин давра 
мебошам, тавонистам тариқи 
бахши буҷавӣ бо тавсияи 
Вазорати маориф ва илм ба 
ДДМИТ дохил шавам ва соли 

2013 дар озмуни донишҷӯи 
сол иштирок варзида, сазо-
вори ҷойи аввал гардам. 
Донишгоҳро соли 2016 бо 
баҳои аъло хатм карда, тӯли 
ду сол дар Олмон  аз руйи 
риштаи иқтисоди корхона 
таҳсил ва таҷрибаомӯзӣ 
кардам ва соли 2018 ба 
ватан баргаштам. Кӯшишу 
заҳматҳои боло имкон доданд, 
ки ҳамон сол ба ҶСП “Бонки 
байналмилалии Тоҷикистон” 
ба тариқи озмун ба кор 
дароям.  Айни замон дар 
бонки мазкур дар вазифаи 
менеҷери Мудирияти назорат 
ва мурофиқаи маҳсулоти 
бонкӣ фаъолият намуда исто-
даам, ки  инро барои худ яке 
аз дастовардҳои даврони 
истиқлол медонам. 

Саидшарипова Шаҳноза,
мутахассиси пешбари 
шуъбаи таҳлил ва 
тадқиқоти Департаменти 
мониторинги молиявии 
назди БМТ

Дар таърихи навини 
Тоҷикистон 9-сентябр расман 
Рӯзи истиқлолияти давлатии 

АНДЕША ҲОИ Қ АБЛ А З Ҷ АШН
ИСТИҚЛОЛИЯТ АЗ ДИДГОҲИ ҶАВОНОН
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Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон 
гардида, аз волотарин ва 
пурарзиштарин дастоварди 
давлату миллати тоҷик 
маҳсуб меёбад. Истиқлолият 
барои мо воқеан ҳам имкон 
фароҳам овард, ки роҳи 
имрӯзу ояндаи миллат ва 
пешрафти минбаъдаи кишва-
рамонро ба сӯи ҷомеаи демок-
ратӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ 
интихоб намоем. Дар ин давра 
ҷумҳурии мо ба дастовардҳои 
назаррас дар тамоми соҳаҳои 
иқтисодиёт ноил гардид ва 
сатҳи зиндагии мардум боло 
рафт. Илова бар ин, комёбиҳо 
дар бахшҳои давлатдорӣ, 
таъмини ҳуқуқи инсон, фаъо-
лияти сиёсии қувваҳои ҷамъ-
иятӣ-сиёсӣ, ҳизбу ҳаракатҳои 
демократӣ ба мушоҳида 
мерасад. 

Истиқлолияти Тоҷикистон 
барои иштироки ҷавонон 
дар раванди сохти давлат-
дорӣ ва тақвияти  неруҳои 
ақлонӣ ва дигар ҷанбаҳои 
ҳаёти ҷомеа имконияти васеъ 
фароҳам оварда, ба сӯи ояндаи 
дурахшон роҳ кушод. Тайи 
солҳои соҳибистиқлолӣ ман 
ҳам аз имкониятҳои номбурда 
истифода бурдам ва онҳоро 
меваҳои ширини даврони 
истиқлол мешуморам. 

Бояд бигӯям, ки дастоварди 
муҳим бароям таҳсилу гириф-
тани маълумоти олӣ ва оғози 
фаъолият дар Бонки миллии 
Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.  
Хушнуд аз онам, ки чандин 
сол боз дар низоми бонкии 
кишвар фаъолият дорам. 
Итминони комил дорам, ки 

Истиқлолияти кишвар орзую 
омоли тамоми мардуми 
кишварро амалӣ, зинда-
гиро ширин ва қалбҳоро ба 
фардои зебою гуворо умедвор 
месозад. 

Бинобар ин, мо, аҳли 
ҷомеа, дар якҷоягӣ бояд 
дастовардҳои Истиқлолиятро 
амиқ дарк намуда, барои 
ҳифзу пойдорӣ, якпорчагӣ, 
сулҳу ваҳдат ва суботи кишвар 
фаъолияти худро равона 
сохта, ҷиҳати рушд ва муар-
рифии ин сарзамин дар арсаи 
байналмилалӣ талош намоем 
ва таҳкимбахши дастовардҳои 
Истиқлолият ва оромию 
осудагии кишвари хеш                                           
бошем.
 

Насриддинов Ҷаҳонгир,
сардори шуъбаи бозрасии 
Департаменти назорати 
дохилии ҶСП “Спитамен 
Бонк”.

Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
яке аз муҳимтарин пади-
даҳои охири асри XX барои 
миллати тоҷик ба шумор 
меравад, ки расидан ба он 
орзуи ҳазорсолаи тоҷикон 
буд. Бо шарофати истиқло-

лияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тамоми соҳаҳо 
рушд намуда, миллати тоҷик 
боз дар арсаи байналмилалӣ 
ҳамчун миллати давлатдору 
давлатсоз шуҳратёр гардид. 
Дар рушду таҳкими истиқло-
лияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон саҳми Асосгузори 
сулҳу Ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бениҳоят бузург мебошад. Мо 
тавассути соҳибистиқлолӣ 
ба тамаддуни башар ҳамроҳ 
гардидем ва имрӯз, тавре ба 
ҳама маълум аст, дар тамоми 
соҳаҳои кишвар таҷрибаҳои 
пешқадами байналмилалӣ 
роҳандозӣ мешаванд. Шахсан 
ман ифтихор менамоям, ки 
кишвари мо соҳибистиқлол 
аст ва ман дар ҳамин давра 
таваллуд ва ба камол раси-
даам.

Бояд эътироф кард, ки маҳз 
дар давраи истиқлолияти 
давлатии кишвар тадриҷан 
ба ҷавонони мамлакат имти-
ёзҳои бештар дода шуданд. 
Барои мисол, ҷавонон ба 
тамоми соҳаҳои иқтисодиёти 
кишвар ҷалб ва ба вазифаҳои 
роҳбарикунанда таъин гарди-
данд. Қобили қайд аст, ки 
маҳз дар замони истиқлолият 
соҳаи бонкдории кишвар 
якбора рушд намуда, чандин 
бонкҳову ташкилотҳои қарзии 
молиявии нав таъсис дода 
шуданд. Имрӯз соҳаи бонк-
дорӣ дар ҷумҳурӣ мувофиқ 
ба стандартҳои байналми-
лалӣ амал мекунад, ки ин аз 

АНДЕША ҲОИ Қ АБЛ А З Ҷ АШН
ИСТИҚЛОЛИЯТ АЗ ДИДГОҲИ ҶАВОНОН
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дастовардҳои истиқлолияти 
давлатӣ ҳисоб меравад. 

Дар ҶСП “Спитамен Бонк” 
низ ҷавонони зодаи даврони 
истиқлолият дар вазифаҳои 
роҳбарикунанда фаъолият 
намуда, пайваста аз истиқло-
лияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шукргузорӣ 
менамоянд. Маҳз истиқлолият 
барои ман имконияти берун 
аз мамлакат таҳсил намуданро 
фароҳам овард ва баъди хатми 
донишгоҳ дар хориҷи кишвар, 
имрӯз дар соҳаи бонкии 
мамлакат фаъолият намуда 
истодаам.

Ибронова Манзура,
ҳуқуқшинос-маслиҳатчии 
Шуъбаи корҳои даъвоии 
Идораи ҳуқуқи ҶСК 
"Ориёнбонк"

Тамоми зодаҳои замони 
соҳибистиқлолии кишвар 
ба ёд оварда мегӯянд, ки 
баъди пош хӯрдани Иттиҳоди 
Шӯравӣ кишварҳои навтаъ-  
сис, алалхусус давлатҳои 
мустақили Осиёи Марказӣ 
барои истиқлолияти воқеӣ 
ва давлатдории миллии 
хеш талош ва ҷонбозиҳо   
кардаанд. 

Мо ҳамагон шоҳиди 
он ҳастем, ки дар замони 
Истиқлол сохтмони нерӯ-
гоҳҳои хурду калони барқии 
обӣ, хатҳои интиқоли қувваи 
барқ, тунелҳо, шоҳроҳҳову 
пулҳои байналмилалии 
мошингард ва даҳҳо иншооти 
азими инфраструктураи 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба 
итмом расонида шуда, дар 
ҳалли таъмини истиқлолияти 
энергетикӣ, раҳоии кишвар          
аз бунбасти коммуникат- 
сионӣ ва амнияти озуқа-
ворӣ саҳми назаррас гузош-          
танд. 

Тавре маълум аст, 
Тоҷикистон давлати ҷавон 
аст ва 70% аҳолиии онро 
шахсони то 30 сола ташкил 
медиҳанд. Қадамҳои аввалин 
дар роҳи ташаккули сиёсати 
давлатии ҷавонон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
қабул гардидани Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи сиёсати давлатии 
ҷавонон» 13 марти соли 1992 
гузошта шуд. Яъне, сиёсати 
давлатии ҷавонон ҳамқа-
дами Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 
татбиқи онро дар Тоҷикистон 
30 сол пур мешавад.

Дар давраи соҳибистиқ- 
лолӣ лоиҳаҳои гуногун бо 
мақсади беҳтар намудани 
имконияти иҷтимоию иқти-
содии ҷавонон, омӯзиши 
малакаи компютерӣ, забон, 
касбу ҳунар таъсис дода 
шудаанд. Дар доираи татбиқи 
Шартномаҳои ҳамкории 
байналмиллалӣ ҳар сол даҳҳо 
ҷавонон барои таҷрибаомӯзӣ 
ва ба анҷом расонидани 
корҳои илмию тадқиқотӣ 
ба кишварҳои хориҷ сафар 
мекунанд. Ҳамасола бо та- 
шаббуси Пешвои муаззами 
миллат бахшида ба Рӯзи 
ҷавонони Тоҷикистон чораби-
ниҳои фарҳангию фароғатӣ, 
илмию методӣ, маърифатию 
эҷодӣ, ҳарбию ватандӯстӣ 
ва варзишию оммавӣ доир 
мегарданд, ки дар он ҳазорон 
наврасону ҷавонон фаро 
гирифта мешаванд.

Таҳияи 
М. Умадуллоева, «БТҶ»

Истиқлоли давлатӣ дар сарнавишти миллати тоҷик 
гардиши куллӣ гардида, ба мардуми Тоҷикистон имко-
нияти нодири таърихии бунёди давлати мутамаддини 
ҷавобгӯ ба манфиатҳои кишвар, халқи он ва эҷоди 
аркони давлатдории муосирро муҳайё намуд.

Эмомалӣ Раҳмон

АНДЕША ҲОИ Қ АБЛ А З Ҷ АШН
ИСТИҚЛОЛИЯТ АЗ ДИДГОҲИ ҶАВОНОН
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Бонки миллии Тоҷикистон минбаъд низ тибқи 
ҳидоятҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми 
иқтидору имкониятҳои худро ҷиҳати ноил гардидан 
ба мақсаду вазифаҳои гузошташуда равона намуда, 
дар ҳамкорӣ бо Ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри саривақт 
иҷро намудани онҳо ва таъмини устувории низоми 
бонкии кишвар ҳамаи чораҳои заруриро меандешад.

Ҳоким Холиқзода 
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Нишасти матбуотии Бонки миллии Тоҷикистон 
оид ба ҷамъбасти фаъолияти соҳа дар нимсолаи 
якуми соли 2021 таҳти роҳбарии раиси Бонки 
миллии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва бо ишти-
роки муовини аввал ва муовинони раиси БМТ, 
роҳбарони сохторҳои дахлдори бонк 22 июли соли 
2021 баргузор гардид. 

Дар ибтидои вохӯрӣ ва мулоқоти судманд 
номбурда оид ба пешбурди сиёсати монетарӣ ва 
фаъолияти низоми бонкӣ дар нимсолаи аввали 
соли ҷорӣ ба аҳли нишаст маълумоти зарурӣ 
пешниҳод намуд. 

- Бонки миллии Тоҷикистон, - гуфт Ҳоким 
Холиқзода, - фаъолияти худро мутобиқи қонун-
гузории соҳавӣ ва вазифаҳое, ки аз Паёми 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 
хориҷии ҷумҳурӣ” бармеоянд, инчунин дар 
ҳамоҳангӣ бо дурнамои сиёсати пулию қарзии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 ва давраи 
миёнамуҳлат роҳандозӣ намуда истодааст. Дар 
робита ба ин,  қайд шуд, ки БМТ сиёсати пулию 
қарзии худро бо мақсади мусоидат намудан ва 
нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ 
пайгирона идома дод ва тавонист суботи молиявии 
низоми бонкиро бе осебпазирӣ муътадил нигоҳ 
дорад.

НИШОНДИҲАНДАҲОИ МАКРОИҚТИСОДӢ
АФЗОИШИ ВОҚЕИИ ММД БА  8,7 ФОИЗ БАРОБАР 
ШУД
Тавре рушди соҳаҳои иқтисодиёт дар нимсолаи 

якуми соли ҷорӣ нишон дод, Маҷмӯи маҳсулоти 
дохилии ҷумҳурӣ 40 млрд. сомонӣ ва афзоиши 
воқеии он 8,7 фоизро ташкил намуд, ки рушди 
воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 
5,2 банди фоизӣ зиёд мебошад. Ҳамзамон таъкид 
карда шуд, ки афзоиши ММД аз ҳисоби истеҳсоли 

Ҳиссаи пасандозҳо бо пули миллӣ дар ҳаҷми 
умумии бақияи пасандозҳо 56,1 фоиз ва бо 
асъори  хориҷӣ 43,9 фоизро ташкил медиҳад

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади гузариши ботадриҷ ба реҷаи муосири сиёсати 
пулию қарзӣ – ҳадафгирии таваррум дар доираи татбиқи Стратегияҳои сиёсати пулию қарзӣ 
ва асъории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 ва барои солҳои 2021–2025 як 
қатор ислоҳотҳои муҳимро амалӣ карда истодааст, - гуфт зимни суханронии худ дар ҳузури 
намояндагони Воситаҳои ахбори оммаи дохилию хориҷӣ раиси Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҳоким Холиқзода. 

НИШАСТИ МАТБУОТӢ
ҲИССАИ ПАСАНДОЗҲО БО ПУЛИ МИЛЛӢ ДАР ҲАҶМИ ...

маҳсулоти саноатӣ 23,4 фоиз, кишоварзӣ 8,1 фоиз, 
сохтмон 22,1 фоиз, гардиши савдои чакана 17,1 
фоиз ва хизматрасониҳои пулӣ 16,5 фоиз ба даст 
омад.

Дар баробари ин, гардиши савдои хориҷӣ дар 
ин муддат 3 082 млн. долл. ИМА-ро ташкил дод, ки 
нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 42,8 фоиз ё 
924 млн. долл. ИМА зиёд мебошад. 

Чуноне дар маълумоти оморӣ омадааст, дар 
нимсолаи якуми соли равон ба ҷумҳурӣ ба маблағи 
1 851 млн. долл. ИМА мол ворид ва аз ҷумҳурӣ ба 
маблағи 1 232 млн. долл. ИМА содир карда шудааст, 
ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта ҳаҷми 
воридоти мол 23 фоиз ва содироти мол 88 фоиз 
афзудааст.

САТҲИ ТАВАРРУМ 3,9 ФОИЗРО                       
ТАШКИЛ НАМУД
 Ба диққати рӯзноманигорон расонида шуд, 

ки Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади гуза-
риши ботадриҷ ба реҷаи муосири сиёсати пулию 
қарзӣ – ҳадафгирии таваррум дар доираи татбиқи 
Стратегияҳои сиёсати пулию қарзӣ ва асъории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 
ва барои солҳои 2021–2025 як қатор ислоҳотҳои 
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НИШАСТИ МАТБУОТӢ
ҲИССАИ ПАСАНДОЗҲО БО ПУЛИ МИЛЛӢ ДАР ҲАҶМИ ...

муҳимро амалӣ карда истодааст. Дар ин раванд 
дар нимсолаи якуми соли 2021 сатҳи таваррум 3,9 
фоизро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи 
соли гузашта 0,4 банди фоизӣ паст мебошад. 
Нишондиҳандаи мазкур асосан аз ҳисоби боло-
равии нархи маҳсулоти хӯрокворӣ 5,1 фоиз, молҳои 
ғайрихӯрокворӣ 3,1 фоиз ва хизматрасониҳои пулӣ 
ба аҳолӣ 1,6 фоиз ба амал омад.

СИЁСАТИ ПУЛӢ
Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Ҳоким 

Холиқзода изҳор намуд, ки бо мақсади нигоҳ 
доштани сатҳи муътадили нархҳо ва раванди 
танзими ҳаҷми пул, Бонки миллии Тоҷикистон 
сиёсати мутавозини пулию қарзиро тавассути 
механизму фишангҳои худ ҷиҳати маҳдуд сохтани 
таъсири омилҳои монетарӣ ба нишондиҳандаҳои 
макроиқтисодӣ амалӣ намуда истодааст.

Аз он ҷумла, гуфта шуд, ки бо мақсади танзим 
намудани ҳаҷми пул дар муомилот, идоракунии 
самараноки сатҳи пардохтпазирии бонкҳо ва коҳиш 
додани фишорҳои қурбӣ-таваррумӣ дар нимсолаи 
аввали соли 2021 Бонки миллии Тоҷикистон 153 
млрд. сомонӣ амонатҳои шабонарӯзии ташки-
лотҳои қарзии молиявиро ҷалб намуд. Ҳамчунин, 
дар ин давра 33 музоядаи фурӯши коғазҳои қимат-
ноки Бонки миллии Тоҷикистон дар ҳаҷми 3,3 
млрд. сомонӣ баргузор карда шуданд.

Меъёри бозтамвил, ки яке аз фишангҳои асосии 
сиёсати пулию қарзӣ ба шумор меравад, барои 
анҷом додани амалиётҳои монетарӣ дар асоси 
дурнамои таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисо-
диёт бо назардошти афзоиши фишорҳо, интизо-
риҳои таваррумӣ дар ин давра 1,25 банди фоизӣ 
зиёд карда шуда, дар сатҳи 12,0 фоизи солона 
муқаррар гардид.

Вобаста ба номуайяниҳо дар иқтисодиёти ҷаҳон, 
бо мақсади дастгирии пардохтпазирии минбаъдаи 
ташкилотҳои қарзии молиявӣ, беҳтар шудани вазъи 
молиявии низоми бонкӣ ва баланд бардоштани 
эътимоди аҳолӣ ба он, меъёри захираҳои ҳатмии 
ташкилотҳои қарзии молиявӣ аз рӯи пасандозҳо 
ва уҳдадориҳои дигари ба онҳо монанд, бо пули 
миллӣ 3 фоизи солона ва бо асъори хориҷӣ 9 фоизи 
солона муқаррар карда шуд. 

Дар баробари ин, ҷиҳати таъмини пардохтпа-
зирии ташкилотҳои қарзӣ аз ҷониби Бонки миллии 
Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2021 ба 
ташкилотҳои қарзӣ 579 млн. сомонӣ қарзҳои кӯтоҳ-
муддат пешниҳод гардид. 

ҚУРБИ АСЪОР МУЪТАДИЛ АСТ
Дар идомаи суханронии худ Ҳоким Холиқзода 

қайд намуд, ки Бонки миллии Тоҷикистон татбиқи 

сиёсати қурбӣ ва асъории худро дар реҷаи “қурби 
шинокунандаи танзимшаванда” давом дод. 
Номбурда таъкид кард, ки дар моҳҳои январ-июни 
соли 2021 тағйирёбии қурби расмии сомонӣ нисбат 
ба доллари ИМА дар маҷмӯъ муътадил арзёбӣ 
гардида, ҳамагӣ 0,2 фоиз коҳиш ёфт, ки нисбат ба 
ҳамин давраи соли гузашта  6,2 банди фоизӣ кам 
мебошад. Фарқияти байни қурби расмӣ ва қурби 
фурӯши доллари нақди ИМА дар бозори ғайри-
бонкӣ ба санаи 30 июни соли 2021 ба 1,1 фоиз 
баробар буд (дар ҳамин давраи соли гузашта ин 
фарқият 3,2 фоизро ташкил дода буд).

Илова бар ин, дар нимсолаи якуми соли 2021 аз 
ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ ҷиҳати даст-
гирӣ намудани соҳаҳои иқтисодиёт барои мизо-
ҷони худ (шахсони ҳуқуқӣ) 526,5 млн. доллари ИМА 
мубодила анҷом дода шуд.

(Таъкид гардид, ки да санаи 30 июни соли 
2021 шумораи муассисаҳои ташкилотҳои қарзии 
молиявӣ ва воҳидҳои сохтории онҳо, ки бо анҷом-
диҳии амалиёти мубодилавӣ машғуланд, дар 
маҷмӯъ ба 1 323 адад баробар гардид, ки аз ин 
шумора 292 адад дар ш.Душанбе, 450 адад дар 
вилояти Суғд, 324 адад дар вилояти Хатлон, 23 адад 
дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 234 
адад дар ноҳияҳои тобеи марказ ҷойгир шуда, ба 
аҳолӣ хизмат мерасонанд.)

НИЗОМИ БОНКӢ
Раиси Бонки миллии Тоҷикистон зимни сухан-

ронии худ гуфт, ки дар қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳолати 30 июни соли 2021 дар 
маҷмӯъ 63 адад ташкилоти қарзии молиявӣ, аз 
ҷумла 14 адад бонки анъанавӣ, 1 бонки исломӣ, 
17 адад ташкилоти амонатии қарзии хурд, 4 адад 
ташкилоти қарзии хурд ва 27 адад фонди қарзии 
хурд фаъолият менамоянд.

Дороиҳои умумии ташкилотҳои қарзии молиявӣ 
ба санаи 30 июни соли ҷорӣ 21,8 млрд. сомониро 
ташкил намуда, уҳдадориҳои умумии ташкилотҳои 
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қарзии молиявӣ бошад, ба 17,2 млрд. сомонӣ 
баробар гардиданд.

Тавре дар нишасти матбуотӣ зикр гардид, 
дар давраи ҳисоботӣ аксари нишондиҳандаҳои 
устувории бонкӣ, аз ҷумла заминаи сармоявии 
ташкилотҳои қарзии молиявӣ қавитар гардида, 
фаъолияти молиявии ташкилотҳои қарзии молиявӣ 
дар маҷмӯъ бо фоидаи 267,6 млн. сомонӣ  ҷамъбаст 
шуд, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 
116 млн. сомонӣ ё 76,6% зиёд мебошад.

Илова бар ин, гуфта шуд, ки андозҳои воқеан 
пардохтшудаи низоми бонкӣ ба Буҷети давлатӣ 
373,3 млн. сомониро ташкил намуданд, ки ин 
нисбат ба соли гузашта 25,0 фоиз ё 74,7 млн. 
сомонӣ зиёд мебошад.

Муҳимтар аз ҳама, бақияи қарзҳои ғайрифаъол 
дар санаи 30 июни соли 2021 маблағи 1,7 млрд. 
сомониро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи 
соли қаблӣ (3 млрд. сомонӣ) ба маблағи 1,3 млрд. 
сомонӣ коҳиш ёфт. Вазни қиёсии қарзҳои ғайри-
фаъол дар таркиби сандуқи қарзӣ 15,3 фоизро 
ташкил намуда, он ба андозаи 15,1 банди фоизӣ 
нисбати соли қаблӣ (30,4 фоиз) кам гардид. 

БАҚИЯИ УМУМИИ ПАСАНДОЗҲО БА 9,7 МЛРД.
СОМОНӢ БАРОБАР ШУД
Раиси Бонки миллии Тоҷикистон изҳор дошт, 

ки бақияи умумии пасандозҳо дар давраи ҳисоботӣ 
9,7 млрд. сомониро ташкил дод, ки дар қиёс ба 
ҳамин давраи соли гузашта (9658,0 млн. сомонӣ) ба 
андозаи 17,7 млн. сомонӣ зиёд гардидааст. Агар ба 
таркиби бақияи умумии пасандозҳо назар андозем, 
маълум мегардад, ки 5,0 млрд. сомонӣ ё 51,5 
фоизро пасандозҳои шахсони ҳуқуқӣ ва 4,7 млрд. 
сомонӣ ё  48,5 фоизро  пасандозҳои шахсони воқеӣ 
ташкил медиҳанд. 

Қайд карда шуд, ки ҳиссаи пасандозҳо бо пули 
миллӣ дар ҳаҷми умумии бақияи пасандозҳо 56,1 
фоиз ва бо асъори хориҷӣ 43,9 фоизро ташкил дод, 
ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта муво-
фиқан 4,0 банди фоизӣ зиёд ва 3,9 банди фоизӣ 
кам мебошад. Фоизи миёнавазни пасандозҳои 
муҳлатнок дар нимсолаи якуми соли 2021 бо пули 
миллӣ 10,1 фоиз ва бо асъори хориҷӣ 4,4 фоизро 
ташкил медиҳад.

ҚАРЗҲОИ ДОДАШУДА – 6,5 МЛРД. СОМОНӢ
Тавре маълум аст, маблағгузории қарзӣ яке аз 

воситаҳои асосии таъмини рушди устувори иқти-
содиёт, вусъат додани истеҳсолоти ватанӣ, устувор 
намудани иқтидори содиротӣ ва ташкили ҷойҳои 
нави корӣ дар кишвар ба ҳисоб меравад.

Қайд карда шуд, ки ҳаҷми умумии қарзҳои дода-
шуда дар моҳҳои январ-июни соли равон 6,5 млрд. 

сомониро ташкил дод, ки назар ба ҳамин давраи 
соли гузашта 64,2 фоиз зиёд мебошад. Ҳамзамон 
теъдоди қарзҳои додашуда низ дар ин давра 2,7 
маротиба тамоюли зиёдшавӣ дошта, ба 1,1 млн. 
адад баробар гардидааст. 

Аз ҳаҷми умумии қарзҳои дар ин давра дода-
шуда ба соҳаҳои истеъмолот 32,1 фоиз, кишоварзӣ 
17,8 фоиз, савдои хориҷӣ 16,4 фоиз, хизматра-
сонӣ 13,0 фоиз, саноат 9,4 фоиз, сохтмон 3,5 фоиз, 
нақлиёт 1,2 фоиз, хӯроки ҷамъиятӣ 0,7 фоиз ва 
дигар соҳаҳо 5,9 фоиз рост меояд.

Ҳоким Холиқзода ба аҳли нишаст изҳор намуд, 
ки пешниҳоди маблағгузориҳои қарзӣ барои рушди 
соҳибкорӣ, ҳамчун самти афзалиятнок дар кишвар 
ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, аз ҳаҷми умумии 
қарзҳои дар ин давра додашуда 4,4 млрд. сомонӣ  ё  
67,8 фоиз ба соҳибкорон рост меояд, ки нисбат ба 
ҳамин давраи соли гузашта 1,6 млрд. сомонӣ ё 55,2 
фоиз зиёд мебошад. Аз ҷумла, қарзҳои ба занони 
соҳибкор додашуда дар таркиби ҳаҷми умумии 
қарзҳои додашуда 23 фоиз ё маблағи 1,5 млрд. 
сомониро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи 
соли гузашта 93 фоиз афзоиш ёфтааст. 

Ҳамзамон, номбурда махсус таъкид кард, ки аз 
ҳаҷми умумии қарзҳои аз ҷониби ташкилотҳои 
қарзии молиявӣ дар давраи ҳисоботӣ додашуда, 
37,8 фоизи он ба соҳибкории истеҳсолӣ рост омада, 
маблағи 2,4 млрд. сомониро ташкил дод, ки дар 
муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 973,4 млн. 
сомонӣ ё 65,7 фоиз афзоиш ёфтааст. 

- Бояд қайд намуд, ки қарзҳои хурд дар ҳаҷми 
умумии қарзҳои додашуда 68,6 фоиз ё 4,4 млрд. 
сомониро ташкил доданд, ки, нисбат ба ҳамин 
давраи соли гузашта 73,4 фоиз зиёд аст, - гуфт дар 
идомаи суҳбати худ раиси БМТ.

Дар баробари ин, қайд кардан зарур аст, ки дар 
моҳҳои январ-июни соли ҷорӣ аз ҷониби бонкҳо 
ба муштариён қарзҳои бо фоизи нисбатан паст 
682 млн. сомонӣ дода шудааст, ки нисбат ба ҳамин 
давраи соли гузашта 327 млн. сомонӣ ё 92 фоиз 
зиёд мебошад. 

НИЗОМИ ПАРДОХТ
ҲАҶМИ АМАЛИЁТҲОИ ҒАЙРИНАҚ ДӢ ДУ 
МАРОТИБА АФЗОИШ ЁФТ
Дар ҷараёни нишасти матбуотӣ изҳор гардид, ки 

дар моҳҳои январ-июни соли 2021 дар муассисаҳои 
савдою хизматрасонии ҷумҳурӣ тавассути воси-
таҳои электронии пардохтӣ 35,5 млн. адад амали-
ётҳои ғайринақдӣ ба маблағи зиёда аз 1,6 млрд. 
сомонӣ гузаронида шуданд. Нишондиҳандаҳои 
мазкур дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 
аз рӯи шумора 70 фоиз ва аз рӯи ҳаҷми амалиёти 
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гузаронидашуда зиёда аз 2 маротиба афзоиш 
ёфтаанд.

Дар баробари ин, ба санаи 30 июни соли 2021 
шумораи банкоматҳо ва терминалҳои электронӣ 
дар ҷумҳурӣ мувофиқан 1229 адад ва 5364 ададро 
ташкил намуда, дар муқоиса ба ҳамин санаи соли 
гузашта шумораи банкоматҳо 133 адад зиёд ва 
терминалҳои электронӣ 211 адад кам шудаанд. 
Теъдоди умумии ҳамёнҳои электронии ташки-
лотҳои қарзии молиявӣ бошад, 2,9 млн. ададро 
ташкил дода, дар моҳҳои январ-июни соли 2021 
тавассути ҳамёнҳои электронӣ 11,7 млн. адад 
амалиётҳои пардохти ғайринақдӣ ба маблағи 497,3 
млн. сомонӣ анҷом дода шуданд. 

Бояд изҳор намуд, ки то охири нимсолаи якуми 
соли 2021 дар муассисаҳои савдо ва хизмат- 
расонии ҷумҳурӣ 7923 адад QR-рамз мавриди 
истифода қарор дода шудаанд, ки нисбат ба ҳамин 
давраи соли гузашта 4733 адад  ё  2,5 маротиба 
зиёд мебошад.

РУШДИ НИЗОМИ СУҒУРТА – ТАҚОЗОИ ЗАМОН
Тавре аз рафти вохӯрӣ бо хабарнигорон маълум 

гардид, дар давраи ҳисоботӣ дар ҷумҳурӣ 19 адад 
ташкилоти суғуртавӣ амал менамоянд, ки аз онҳо 
2 ададашон ташкилоти суғуртавии давлатӣ мебо-
шанд. Дар ин давра дороиҳои ташкилотҳои суғур-
тавӣ 513,6 млн. сомониро ташкил намуданд, ки 
назар ба ҳамин давраи соли гузашта 28,1 фоиз зиёд 
гардидааст.

Сармояи оинномавии ташкилотҳои суғуртавӣ 
бошад, дар давраи ҳисоботӣ ба 232,6 млн. сомонӣ 
баробар шуда, дар муқоиса ба нимсолаи якуми соли 
қаблӣ 90 фоиз зиёд гардид. Воридоти мукофоти 
суғуртавӣ (ҳаққи суғуртавӣ) 168,4 млн. сомониро 
ташкил намуд ва нисбат ба ҳамин давраи соли 
гузашта  30,5 фоиз зиёд мебошад.

Таъкид карда шуд, ки бо вуҷуди андешидани 
чораҳо ва амалӣ намудани ислоҳоти низоми 
суғурта, дар фаъолияти он ҳанӯз ҳам мушкилиҳое 

ҷой доранд, ки ба рушди босуботи он монеаҳо эҷод 
мекунанд ва бо такмил ёфтани санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии танзимкунандаи низоми суғурта, бахши 
мазкур метавонад дар рушди иқтисодиёти кишвар 
саҳми босазо гузорад. 

Зимни шарҳи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
"Дар бораи авф бинобар қонунигардонии дороиҳо 
ва маблағҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 
ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2 
июли соли 2021 №1802 ба имзо расид, Раиси Бонки 
миллии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода иброз намуд, 
ки қонун метавонад заминаи захираҳои молиявӣ, 
пасандозӣ ва сармоявии ташкилотҳои қарзиро зиёд 
намояд ва ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ имкон 
диҳад, то ки маблағҳои мазкурро ба соҳаҳои гуно-
гуни иқтисодиёт равона намоянд.

Ҳамзамон, дар амал татбиқ шудани ин қонун 
барои боз ҳам қавитар гаштани низоми молиявӣ 
– бонкӣ, устуворсозии иқтисодиёти миллӣ, ҷалби 
бештари муштариён ба низоми бонкӣ мусоидат 
намуда, имкон медиҳад, ки маблағҳои берун аз 
муомилоти расмӣ қарордошта қонунӣ гардонида 
шаванд ва ба муомилоти расмӣ тавассути низоми 
бонкӣ баргарданд.

- Бонки миллии Тоҷикистон, - гуфт дар қисмати 
хотимавии нишасти матбуотӣ Ҳоким Холиқзода, 
- минбаъд низ тибқи ҳидоятҳои Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон тамоми иқтидору имкониятҳои 
худро ҷиҳати ноил гардидан ба мақсаду вази-
фаҳои гузошташуда равона намуда, дар ҳамкорӣ бо 
Ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри саривақт иҷро намудани 
онҳо ва таъмини устувории низоми бонкии кишвар 
ҳамаи чораҳои заруриро меандешад.

Дар қисмати саволу ҷавоби нишасти матбуотӣ 
хабарнигорони дохилию хориҷӣ ба масъалаҳои 
муҳими низоми бонкии ҷумҳурӣ диққати бештар 
доданд. Дар ин бахши нишаст намояндагони 
ВАО ба саволҳои худ дар бораи қарзҳо ба иқтисо-
диёт, ҳаҷми захираҳои байналмилалӣ, барориши 
тангаҳои ҷашнӣ, ҳаҷми пули дар муомилотбуда,  
тағйир ёфтани меъёри бозтамвил, ҷалби сармоя, 
интиқоли маблағҳо ва масоили вобаста ба он, 
қурби асъор, фоизи қарзҳо ва амонатҳо, дастгирии 
соҳибкории ватанӣ, пасандозҳои аҳолӣ дар бонкҳои 
масоилдор, бонкдории исломӣ дар ҷумҳурӣ, зиёд 
кардани пардохтҳои ғайринақдӣ ва ғайра ҷавобҳои 
мушаххас ва пурра гирифтанд. 

Таҳияи 
Абдуғаффор Қурбонов,

“БТҶ”.
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EBRD APPOINTS AYTEN RUSTAMOVA 
REGIONAL HEAD OF KYRGYZ REPUBLIC, 
TAJIKISTAN AND TURKMENISTAN

Ayten Rustamova has been appointed 
Regional Head of the Kyrgyz Republic, Tajikistan 
and Turkmenistan for the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD). She 
will be based in Bishkek, the capital of the 
Kyrgyz Republic and will assume her duties on 1 
September 2021.

Ms. Rustamova said: “I am very happy to 
stay in Central Asia, where I have been working 
for the last 4 years. The need for the EBRD’s 
knowledge and resources in the countries, I am 
going to cover, has significantly increased in 
the post-Covid-19 environment. I’ll be closely 
working with counterparts in all countries 
to promote green, inclusive, digital and life 
changing projects, which will help make of all 
these economies more sustainable. This is the 
challenge I am really looking forward to.”

An Azerbaijani national, Ayten Rustamova 
joined the EBRD in 2001 and held various 
banking positions in the Baku office of the Bank 
before becoming EBRD Head of Tajikistan in 
2017. She holds Master’s Degree in languages 
from Azerbaijan State University of Foreign 
Languages and MBA in International Business 
from Khazar University (Azerbaijan) in 
association with Georgia State University 
(Atlanta, USA).

As EBRD Regional Head of the Kyrgyz 
Republic, Tajikistan and Turkmenistan, Ms. 
Rustamova is succeeding Neil McKain, who is 
returning to the Bank’s Headquarters in London.

EBRD APPOINTS NEW HEAD                                      
OF TAJIKISTAN

Rika Ishii has been appointed Head 
of Tajikistan for the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD). She 
will be based in the country’s capital, Dushanbe, 
and is due to take up her duties on 1 September 
2021.

Ms. Ishii said: “I am very excited to return to 
Central Asia, where I used to work before. The 
EBRD has been very active in Tajikistan in recent 
years, promoting better access to finance for 
small and medium-sized enterprises, supporting 
women entrepreneurs and upgrading essential 
infrastructure. I would like to use my skills and 
experience to enhance our engagement with the 
country.”

A Japanese national, Ms. Ishii joined the Bank 
in 1997 and served as Senior and Lead Sector 
Economist for a number of economies in which 
the EBRD invests. Most recently, she covered the 
Western Balkans as Lead Regional Economist, 
based in Belgrade.

Ms. Ishii succeeds Ayten Rustamova, who has 
been appointed Regional Head of the Kyrgyz 
Republic, Tajikistan and Turkmenistan.

To date, the EBRD has invested €765 
million through 144 projects in Tajikistan’s                   
economy.

www. ebrd.com

COOPER ATION
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Управление процентным риском
Под процентным риском мы понимаем риск возможного снижения процентной 

маржи банка вследствие негативного, непредвиденного изменения процентных ставок 
на рынке. 

РЫНОК
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ

Система управления 
процентным риском 
должна учитывать все 
существенные источники 
процентного риска и  их  
оценивать.

Среди основных источ-
ников процентного риска 
кредитные организации 
выделяют:
• риск переоценки - риск, 

возникающий из-за  
разницы в  сроках пога-
шения или пересмотра 
ставок активов и обяза-
тельств банка;

• базисный риск - риск 
неравномерного 
изменения ставок по  
различным инстру-
ментам, возникающий 
из-за того, что такие 
изменения происходят 
в разные моменты 
времени и разных 
масштабах;

• риск кривой доход-
ности - риск, возника-
ющий из-за изменений 
наклона и формы 
кривой доходности в 
связи с различными 
по величине и направ-
лению движениями 
процентных ставок на 
разных сроках; 

• опционный риск - риск, 
возникающий из-за 

процентных опционов, 
встроенных в активы, 
обязательства и внеба-
лансовые позиции 
банка; 

• риск досрочного 
погашения активов 
и пассивов, чувстви-
тельных к  изменению 
процентных ставок.
В зарубежной литера-

туре обычно опираются 
на три ключевых показа-
теля, связанных с управ-
лением процентным 
риском: чистый 
процентный доход;  
рыночная стоимость 
капитала; отношение 
капитала к активам.

Чистый процентный 
доход относится к числу 
наиболее часто применя-
емых в практике показа-
телей. Он представляет 
собой разность между 
процентными доходами 
и расходами кредитной 
организации. С одной 
стороны его расчет бази-
руется на бухгалтерских 
данных, с другой - банков-
ские аналитики пытаются 
выявить тенденции в 
его изменении, концент- 
рируя внимание на коле-
бании в краткосрочных 
доходах. Другими словами, 

чистый процентный доход 
ориентирован на бухгал-
терскую прибыль от прове-
дения операций и отве-
чает краткосрочной цели 
развития бизнеса. 

Рыночная стоимость 
капитала - показатель, 
ориентированный на 
рыночную стоимость и 
соответственно на долго-
срочные цели. 

Остановимся на тради-
ционных представлениях 
о процентном риске и 
рассмотрим его основные 
виды. Как правило, при 
классификации процент-
ного риска его подразде-
ляют на:  базовый риск;  
риск временного разрыва. 
Базовый риск возникает 
тогда, когда банк привле-
кает ресурсы по одной 
базовой ставке, а размещает 
их по другой. Риск времен-
ного разрыва возникает 
тогда, когда кредиты полу-
чены и предоставлены по 
одной и той же базовой 
ставке, но с некоторым 
временным разрывом от 
даты их пересмотра.

Рыночная стоимость 
капитала, может быть опре-
делена как разница между 
рыночной стоимостью 
активов и обязательств. 
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В практической деятель-
ности менеджмент банка 
использует различные 
модели для определения 
степени влияния изме-
нения процентных ставок 
на чистый процентный 
доход. Среди таких моделей 
называют  основных:  ГЭП 
- модель. ГЭП - модель 
может быть представлена 
формулой: ГЭП = ЧПА-ЧПП, 
где ГЭП - разрыв между 
активами и пассивами, 
чувствительными к изме-
нению процентных ставок 
на рынке; выражен в абсо-
лютных единицах - сомони 
или валюте; 

ЧПА и ЧПП - соответ-
ственно активы и пассивы, 
чувствительные к изме-
нению процентных ставок 
на рынке.

Суть метода заключа-
ется в том, что активы и 
пассивы банка, чувстви-
тельные к изменению 
процентных ставок (ЧПА 
и ЧПП), группируются по 
временным промежуткам 
по срокам погашения или 
переоценки. Для каждого 
промежутка времени ГЭП 
равен разнице между 
такими активами и 
пассивами.

Отрицательный ГЭП 
показывает, что в рассмат- 
риваемом промежутке у 
банка больше пассивов, чем 
активов, чувствительных 
к процентной ставке. Если 
все ставки одновременно 
повышаются на одну и ту 

же величину, то затраты 
по выплате процентов 
вырастут больше, чем 
доход в виде процентов, 
поскольку больше 
пассивов переоценива-
ется. Чистый процентный 
доход при этом уменьша-
ется. Когда же процентные 
ставки падают, то умень-
шение затрат на выплату 
процентов превосходит 
уменьшение процентных 
доходов, и поэтому чистый 
процентный доход увели-
чивается.

При положительном                       
ГЭП у банка больше 
чувствительных акти- 
вов, чем пассивов. В 
этом случае при росте 
процентных ставок чистый 
процентный доход увели-
чивается, а при умень-
шении процентных ставок 
он уменьшается.

Если у банка нулевой 
ГЭП, то изменения 
процентных ставок на 
одну и ту же величину 
не повлияют на чистый 
процентный доход.

В результате сопо-
ставления активов и 
обязательств, чувстви-
тельных к изменению 
процентных ставок, 
возникает разрыв, 
который может иметь 
положительное и 
отрицательное зна-               
чение.

К активам, чувстви-
тельным к изменению 
процентных ставок, 

относятся: краткосрочные 
ценные бумаги;  межбан-
ковские кредиты; ссуды 
с плавающими процент-
ными ставками; ссуды, 
по условиям договоров 
которых предусмотрен срок 
пересмотра процентной      
ставки.

Пассивы, чувствительные 
к изменению процентных 
ставок, включают: депозиты 
с плавающей процентной 
ставкой; ценные бумаги, 
по которым установлены 
плавающие процентные 
ставки; межбанковские 
кредиты;  депозитные дого-
вора, по условиям которых 
предусмотрен срок пере-
смотра процентной ставки.

Обычно ГЭП исполь-
зуется банками в управ-
лении процентным риском 
двояко: для хеджирования 
риска и со спекулятив-
ными целями. Применение 
метода разрывов позволяет 
провести количественную 
оценку влияния изменения 
процентных ставок на 
чистый процентный доход. 
Учитывая эту цель, данный 
подход не используется 
для анализа структуры 
портфеля в целом и огра-
ничивается лишь анализом 
ближайших результатов, 
т.е. носит краткосрочный 
характер.

Поскольку ГЭП - анализ 
позволяет количественно 
измерить влияние 
процентных ставок на 
процентную маржу, оста-

РЫНОК
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ



45ИЮЛ-СЕНТЯБР 2021 ● БТҶ

◙
 Ш

УМ
ОР

АИ
 Ҷ

АШ
НӢ

новимся более подробно 
на основных факторах, 
влияющих на чистый 
процентный доход. Среди 
этих факторов выделим: 
изменение процентных 
ставок; изменение спрэда 
между ставками привле-
чения и размещения; 
объем операций по активу 
и пассиву баланса банка;  
структуру активов и 
пассивов баланса банка. 
Спрэд понимается как 
разница между средними 
процентными ставками               
по активам и по пас-                                 
сивам.

В нашем примере 
банк имеет отрица-
тельный ГЭП-100 (ЧПА = 

600, ЧПП = 700). Чистый 
процентный доход 
банка из расчета ставок 
в годовых, по нашим 
расчетам, составил 36,9 
тыс.сомони. Показатель 
чистой процентной маржи 
- 4,34%; Процентный              
спрэд - 4,03%.На долю 
работающих активов в 
валюте баланса банка 
приходится 85%. На долю 
неработающих активов в 
беспроцентных пассивах - 
83,3%. 

Эти данные позволя- 
ют нам рассмотреть 
влияние вышеназванных 
четырех факторов на 
чистый процентный доход        
банка.

Процентная маржа - 
это разность между процен-
тами, полученными и 
процентами уплаченными. 

Спрэд  является поня-
тием, близким по значению 
к понятию процентной 
маржи. Спрэд понима-
ется как разница между 
средними процентными 
ставками по активам и по 
пассивам. 

Этот метод широко 
используется в зару-
бежной практике. Чистая 
процентная маржа рассчи-
тывается по формуле:

Чистая процентная 
маржа = (Чистый 
процент- ный доход/
Работающие активы)*100%= 
((Процентные доходы - 
Процентные расходы)/
Работающие активы)*100%

Коэффициент ЧПМ (или 
спрэд-метод) позволяет 
оценить эффективность 
политики банка в области 
управления процентным 
риском. 

Политика в области 
управления процентным 
риском заключается в 
том, чтобы стабилизи-
ровать, а затем систе-
матически наращивать 
банковскую чистую 
процентную маржу.

 Предположим, что 
ставки на рынке пошли 
вверх, причем произошло 
синхронное изменение 
ставок по привлечению и 
размещению средств на           
1%. 

Таблица 1
АНАЛИЗ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

СТАТЬЯ
Величина 
активов, 

тыс.сомони

Средние ставки 
дохода, %

Величина 
пассивов, 

тыс.сомони

Уровень   
затрат, %

Чувствительные к 
процентной ставке 600 12 700 9

С фиксированной 
ставкой 250 15 120 8

«Неработающие» 
беспроцентные 150 100

Всего 920
Акционерный 
капитал 80

ВСЕГО 1000 1000

1. Чистый доход в виде процентов = 0,12(600) + 0,15(250)-
0,09(700)+0,08(120) = 36,9 тыс. сомони (72,0+37,5-63,0 +9,6)

2. Чистая процентная маржа: (36,9/850) х 100% = 4,34
3. Спрэд = 109,5/850 - 72,6/820 = 12,88 - 8,85 = 4,03 
4. ГЭП = ЧПА - ЧПП = 600 - 700= -100.
5. Работающие активы/ Суммарные активы = (600 + 250)/1000 = 

85%.
6. Неработающие активы/(беспроцентные пассивы + капитал) = 

150/(100 + 80) = 83,3% 

РЫНОК
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
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Таблица 3
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧИСТЫЙ ДОХОД В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ 

ПРИ ОДНОПРОЦЕНТНОМ УМЕНЬШЕНИИ СПРЭДА МЕЖДУ 
ДОХОДАМИ ПО АКТИВАМ И РАСХОДАМИ ПО ВЫПЛАТЕ 

ПРОЦЕНТОВ

СТАТЬЯ
Величина 
активов, 

тыс.сомони

Средние ставки 
дохода, %

Величина 
пассивов, 

тыс.сомони

Уровень   
затрат, %

Чувствительные к 
процентной ставке 600 12,5 700 10,5

С фиксированной 
ставкой 250 15 120 8

«Неработающие» 
беспроцентные 150 100

Всего 920
Акционерный 
капитал 80

ВСЕГО 1000 1000

В результате повыше- 
ния процентных ставок 
на рынке, как показали                          
расчеты, чистый про- 
центный доход банка 
снизился на 1 тыс. сомони 
(36,9  - 35,9). Снизились 
значения и относительных 
показателей. ГЭП не изме-
нился. 

Изменение чистого 
процентного дохода 
зависит также от величины 
спрэда между ставками 
размещения и привлечения 
ресурсов.

В результате сужения 
спрэда чистый процентный 
доход банка упал еще более 
существенно, ухудшились 
показатели количественной 
оценки. 

Следующий фактор, 

который оказывает влияние 
на чистый процентный 
доход банка, - изме-
нение в объеме операций. 
Рассмотрим на нашем 
примере влияние и этого 
фактора. 

Как показывают расчеты, 
чистый процентный доход 
банка увеличился ровно в 
два раза и составил 72,8 тыс. 
сомони. Относительные 
показатели оценки - чистая 
процентная маржа и 
процентный спрэд — не 
изменились. ГЭП увели-
чился в два раза и составил 
-200.

Банк может принять 
меры по снижению влияния 

Таблица 2
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧИСТЫЙ ДОХОД В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ 

ПРИ ОДНОПРОЦЕНТНОМ УВЕЛИЧЕНИИ УРОВНЯ ВСЕХ 
КРАТКОСРОЧНЫХ СТАВОК

СТАТЬЯ
Величина 
активов, 

тыс.сомони

Средние ставки 
дохода, %

Величина 
пассивов, 

тыс.сомони

Уровень   
затрат, %

Чувствительные к 
процентной ставке 600 13 700 10

С фиксированной 
ставкой 250 15 120 8

«Неработающие» 
беспроцентные 150 100

Всего 920
Акционерный 
капитал 80

ВСЕГО 1000 1000

1. Чистый процентный доход = 0,13 (600) + 0,15 (250) - 0,1 (700) + 
0,08 (120) = 35,90 тыс. сомони
2. Чистая процентная маржа = (35,9 / 850)  х  100%  =  4,22%
3. Спрэд  =  (115,5/850 - 79,6/820 = 13,59-9,7) = 3,88%
4. ГЭП = 600 – 700 =  -100.

1. Чистый процентный доход = 0,125 (600) + 0,15 (250) - 0,105 
(700) + 0,08 (120) =   29,40 тыс. сомони (75,0+37,5) – (73,5 + 9,6) = 
29,40

2. Чистая процентная маржа = (29,40/ 850)  х  100%  =  3,46%. 
3. Спрэд  =  (112,5/850-83,1/820) = 13,23-10,13 = 3,10%
4. ГЭП = 600 - 700 =  -100.

РЫНОК
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
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процентного риска на 
чистый процентный 
доход, изменив структуру 
портфеля. С этой целью, 
например, он увеличивает 
чувствительность активов к 
процентной ставке, выдавая 
больше ссуд с плавающей 
процентной ставкой и 
сокращая сроки инвестици-
онных  бумаг. 

Одновременно 
кредитная организация 
может снизить чувствитель-
ность пассивов к ставке, 
привлекая ресурсы на более 
короткие сроки, что, в свою 
очередь, приведет к изме-
нению ГЭП и степени риска 
банка. 

Мы рассмотрели пример 

с отрицательным ГЭП, т.е. 
у банка активов, чувстви-
тельных к изменению 
процентных ставок на 
рынке, было меньше, чем 
пассивов.

При росте процентных 
ставок доход банка увеличи-
вался, так как процентные 
расходы росли более 
высокими темпами, чем 
доходы. При сужении 
спрэда между ставками 
размещения и привлечения 
банк испытывал еще более 
существенное снижение 
процентной маржи. 

Таким образом, менед-
жеры могут предприни-
мать ряд соответствующих 
действий, позволяющих 

Таблица 4
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СПРЭДА НАЧИСТЫЙ 

ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

СТАТЬЯ
Величина 
активов, 

тыс.сомони

Средние ставки 
дохода, %

Величина 
пассивов, 

тыс.сомони

Уровень   
затрат, %

Чувствительные 
к процентной  
ставке

1200 12,0 1400 9,0

С фиксированной 
ставкой 500 15 240 8

«Неработающие» 
беспроцентные 300 200

Всего
Акционерный 
капитал 160

ВСЕГО 2000 2000

1. Чистый процентный доход = 0,12 (1200) + 0,15 (500) - 0,09 
(1400) + 0,08 (240) = 73,80 тыс. сомони   (144,0 + 75,0) – (126,0 + 
19,2) = 73,80

2. Чистая процентная маржа = (73,80 /1700)  х  100%  =  4,34%. 
3. Спрэд = (219,0/1700) = 12,88) – (145,2/1640 = 8,85) = 4,03
4. ГЭП = 1200 - 1400 =  -200.

минимизировать потери.
Среди них возможны 

следующие: уменьшить 
объем долгосрочных 
активов с фиксированной 
процентной ставкой и 
одновременно уменьшить 
объем краткосрочных 
чувствительных пассивов 
с плавающей процентной 
ставкой;  попытаться урав-
нять средневзвешенные 
сроки погашения активов и 
обязательств;  не предпри-
нимать никаких действий.

Таким образом, 
причиной процентного 
риска является нестабиль-
ность процентных ставок, а 
факторами – состав и струк-
тура активов и пассивов 
банка. Влияние процент-
ного риска распространя-
ется на финансовые резуль-
таты деятельности банка, 
как на текущий период, 
так и на будущие периоды, 
поэтому все методики 
рассматривают процентный 
риск во временном аспекте.

Рахматшо Сайисмонов, 
Заместитель 
Председателя 

Ассоциации Банков 
Таджикистана,

Валерий Ким,
Начальник юридического 

Департамента
Ассоциации Банков 

Таджикистана.

РЫНОК
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ
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Бо мақсади таъмин намудани тала-
боти муомилоти пули нақди ҷумҳурӣ 
бо пулҳои коғазӣ ва баланд бардоштани 
дараҷаи ҳимояи пули миллӣ Бонки миллии 
Тоҷикистон пулҳои коғазии навро бо 
арзишҳои номиналии 20 ва 50 сомонии 
намунаи соли 2021 ба муомилот баро-             
вард.
 

Қайд кардан бамаврид аст, ки пулҳои 
коғазӣ бо арзишҳои номиналии 20 ва 50 
сомонии намунаи соли 2021 дар қатори 
пулҳои коғазӣ бо арзишҳои номиналии 20 
ва 50 сомонӣ, намунаи солҳои 1999, 2010, 
2017 ва 2018, ки дар муомилот қарор доранд, 
баробар гардиш менамоянд.

 

Бонки миллии Тоҷикистон барои ҳамлу 
нақл, баҳисобгирӣ ва ташкил намудани 
шароит ҷиҳати ба муомилот баровар-
дани пулҳои коғазии намунаи соли 2021 

бо арзишҳои номиналии 20 ва 50 сомонӣ, 
тибқи тартиби муқарраршуда чораҳои 
зарурӣ андешидааст.

 

Муҳимтар аз ҳама, пулҳои коғазӣ бо 
арзишҳои номиналии 20 ва 50 сомонии 
намунаи соли 2021 дорои дараҷаи ҳифо-
затии баланд буда, аз омехтаи нахи пахта 
(80%) ва маводи химиявии полимер (20%) 
омода шудаанд ва дорои унсурҳои ҳимоявӣ, 
аз қабили нишонаи обӣ, риштаи ҳимоявӣ, 
резанавишт, унсури чопию нақшкӯби зидди 
нусхабардорӣ, тасвирҳои бо ҳам пайвандша-
ванда, кинеграмма, нишона барои нобиноён 
ва ҳимояи магнитӣ мебошанд.
 

Шуъбаи матбуоти 
БМТ.

Пулҳои коғазии арзишашон 20 ва 50 сомонии 
намунаи соли 2021 ба муомилот бароварда 
шуданд

БАРОРИШИ ПУЛ
ПУЛҲОИ КОҒАЗИИ АРЗИШАШОН 20 ВА 50 СОМОНИИ ...
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Сармояи оинномавии ташкилотҳои суғуртавӣ 232,6 
млн. сомониро ташкил дод, ки назар ба нимсолаи 
якуми соли қаблӣ 89,9 фоиз зиёд мебошад
Масъалаҳои муҳими рушди бозори суғурта, аз қабили вазъи низоми суғурта дар нимсолаи 

якуми соли 2021, натиҷагирӣ аз фаъолияти нимсолаи ташкилотҳои он ва вазифаҳои навбатии 
соҳаи номбурда барои нимсолаи дуюми соли равон 14 июли соли 2021 зимни як ҷаласа дар 
Бонки миллии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Ҷаласаи ҷамъбастӣ таҳти 
роҳбарии Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Холиқзода Ҳоким бо иштироки намояндагони 
ташкилотҳои суғуртавии кишвар ва роҳбарони сохторҳои БМТ баргузор гардид.

ҲИСОБОТИ НИЗОМИ С УҒ УРТА
САРМОЯИ ОИННОМАВИИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ 232,6 МЛН. ...

Холиқзода Ҳоким, раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон бозори суғуртаро яке аз 
бахшҳои муҳими низоми молиявӣ номида, 
зикр кард, ки рушди он таҳти таваҷҷуҳ ва 
назорати доимии мақоми назорати суғур-
тавӣ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қарор дорад. Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳангоми суханронии худ дар 
вохӯрӣ бо кормандони соҳаи молия, андоз, 
гумрук ва низоми бонкии кишвар, ки 10 
майи соли 2019 баргузор гардида буд, ба 
рушди бозори суғурта таваҷҷуҳи махсус 
зоҳир намуда, ҷиҳати такмили заминаи 

меъёрии ҳуқуқии он, фаъол гардонидани 
намудҳои суғуртаи ихтиёрӣ дар кишвар ва 
амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ супо-
ришҳои мушаххас доданд.

Қайд гардид, ки Бонки миллии 
Тоҷикистон ҳамчун мақоми танзимгар 
барои таҳкими заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, 
танзим ва рушди самараноки хизматра-
сонии суғуртавӣ, таъмини ҳимояи ҳуқуқу 
манфиатҳои қонунии суғурташавандагон 
ва давлат фаъолият бурда, барои таъмини 
рушди соҳа мусоидат мекунад.

Раиси Бонки миллии Тоҷикистон иброз 
дошт, ки натиҷаҳои таҳлилҳо ва нишон-
диҳандаҳои ташкилотҳои суғуртавӣ нишон 
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САРМОЯИ ОИННОМАВИИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ 232,6 МЛН. ...

медиҳанд, ки бахши суғурта кӯшиш карда 
истодааст, ки мақоми худро дар низоми 
молиявии кишвар устувор намояд: 

“- Дар нимсолаи якуми соли 2021 ҳаҷми 
сармоягузориҳои ташкилотҳои суғуртавӣ 
ба низоми молиявӣ 294,1 млн. сомониро 
ташкил намуд, ки аз он 258,8 млн. сомонӣ 
ба саҳмияҳои дигар ташкилотҳо, 34,0 млн. 
сомонӣ ба пасандозҳои ташкилотҳои қарзӣ 
ва 1,3 млн. сомонӣ ба дигар сармоягузо-
риҳо рост меояд. Ҳамзамон, новобаста аз 
таъсири пандемияи COVID-19 ташклотҳои 
суғуртавӣ фаъолияти худро самаранок 
идома дода, дар давраи ҳисоботӣ ба 
маблағи умумии 9,8 млн. сомонӣ андозҳо 
ба буҷети давлатӣ пардохт намуданд, ки 
дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта 
71,1 фоиз зиёд шудааст.”

Бояд гуфт, ки дар давраи ҳисоботӣ 
шумораи ташкилотҳои суғуртавӣ 19 ададро 
ташкил менамуданд, ки аз онҳо 2 адад 
ташкилоти суғуртавии давлатӣ, 17 адад 
ташкилоти суғуртавии ғайридавлатӣ мебо-
шанд. Дороиҳои ташкилотҳои суғуртавӣ 

дар санаи 30 июни соли равон 513,6 млн. 
сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин 
санаи соли қаблӣ 28,1 фоиз зиёд гарди-
дааст. Қобили қайд аст, ки дар давраи ҳисо-
ботӣ дороиҳои низоми суғурта нисбат ба 
ММД якумин бор дар таърихи иқтисодиёти 
муосири кишвар аз 1,0 фоиз зиёд шуда, 
он ба 1,3 фоизи ММД баробар шуданд. 
Дар баробари ин, ӯҳдадориҳои тавозунии 
ташкилотҳои суғуртавӣ дар ин давра ба 
207,8 млн. сомонӣ баробар шуданд ва дар 
муқоиса ба нимсолаи якуми соли гузашта 
3,5 фоиз коҳиш ёфтаанд.

 Дар давраи ҳисоботӣ сармояи оинно-
мавии ташкилотҳои суғуртавӣ низ ба таври 
назаррас афзоиш ёфт. Нишондиҳандаи 
мазкур ба 232,6 млн. сомонӣ баробар 
шуд, ки дар муқоиса ба нимсолаи якуми 
соли 2020 ба андозаи 89,9 фоиз зиёд аст. 
Сабаби асосии афзоиши сармояи оинно-
мавии ташкилотҳои суғуртавӣ аз ҷониби 
ташкилотҳои суғуртавӣ таъмин гардидани 
талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 31 марти соли 2020, №211 
“Дар бораи андозаи ҳадди ақали сармояи 
(фонди) оинномавии ташкилотҳои суғур-
тавӣ (азнавсуғуртакунӣ)” ва ба бозори 
суғуртаи кишвар ворид гардидани 2 
ташкилоти суғуртавии навтаъсис (бо 
маблағи умумии сармояи оинномавӣ 22,0 

Қайд гардид, ки Бонки миллии 
Тоҷикистон ҳамчун мақоми 
танзимгар барои таҳкими зами-
наи меъёрии ҳуқуқӣ, танзим ва 
рушди самараноки хизматрасонии 
суғуртавӣ, таъмини ҳимояи ҳуқуқу 
манфиатҳои қонунии суғурташаван-
дагон ва давлат фаъолият бурда, 
барои таъмини рушди соҳа мусои-
дат мекунад.
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млн. сомонӣ) ба ҳисоб меравад.
Дар ҷаласа иброз шуд, ки воридоти муко-

фоти суғуртавӣ (ҳаққи суғуртавӣ) ба санаи 
30 июни соли ҷорӣ 168,4 млн. сомониро 
ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин санаи соли 
қаблӣ 30,5 фоиз зиёд мебошад.

Дар баробари ин пардохти ҷуброни 
суғуртавӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар 
муқоиса ба нимсолаи якуми соли 2020 ба 
андозаи 17,4 фоиз коҳиш ёфта, 7,7 млн. 
сомониро ташкил дод.

Дар моҳҳои январ-июни соли 2021 аз 
ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ дар умум 
921 792 адад шартномаҳои суғуртавӣ баста 
шудаанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 
қаблӣ 187 743 адад зиёд мебошанд.

Ҳамин гуна уҳдадориҳои қабулгардидаи 
ташкилотҳои суғуртавӣ вобаста ба шаклҳои 
суғурта бошад, ба санаи 30 июни соли 2021 
87,2 млрд. сомониро ташкил дод, ки нисбат 
ба ҳамин санаи соли гузашта 125,8 фоиз 
зиёд мебошад. Ҳақҳои ба азнавсуғуртакунӣ 
равоншудаи ташкилотҳои суғуртавӣ низ 
раванди афзоиш касб карда, ба 67,6 млн. 
сомонӣ баробар гардиданд, ки дар муқоиса 
ба нимсолаи аввали соли қаблӣ 51,1 фоиз 
зиёд мебошад.

Дар рафти ҷаласаи ҷамъбасти нимсолаи 
якум новобаста аз баъзе нишондиҳандаҳои 
мусбии бозори суғурта Холиқзода Ҳоким 
диққати аҳли нишастро ба он ҷалб намуд, 

ки, бояд аз ҷониби ташкилотҳои суғуртавӣ 
барои беҳтар намудани сифати хизматрасо-
ниҳо, ҷорӣ кардани хизматрасониҳои нави 
муосир, вусъат додани корҳои таблиғотию 
ташвиқотӣ дар байни аҳолӣ, беҳтар наму-
дани нишондиҳандаҳои молиявӣ, инчунин 
зиёд кардани намудҳои суғурта ба соҳаҳои 
мухталифи иқтисодиёт чораҳои таъхирно-
пазир андешида шаванд.

Номбурда таъкид бар он дошт, ки ташки-
лотҳои суғуртавӣ бояд саҳми худро ба рушди 
иқтисодиёти мамлакат бо роҳи эҳтиётко-
рона ҷойгир намудани маблағҳои озоди худ 
дар шакли амонат, сармоягузорӣ дар ташки-
лотҳои қарзӣ ва дигар қоғазҳои қиматнок 
амалӣ гардонанд. Ин амал дар навбати худ 
барои маблағгузории иловагии соҳаҳои 
иқтисодиёт ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои 
ниҳоӣ ва дастовардҳои натиҷабахш мусо-
идат менамояд.

 Дар ҷараёни вохӯрӣ раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон ҳамкории ташкилотҳои суғур-
тавиро бо бахши соҳибкории иқтисодиёти 
миллӣ муҳим арзёбӣ карда гуфт:

 “-Масъалаи дигаре, ки барои соҳаи 
суғурта муҳим мебошад, ин ҳамкории 
ташкилотҳои суғуртавӣ бо бахши соҳиб-
кории иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб меравад, 
ки дар ин самт дар бозори суғурта барои 
ташкилотҳои суғуртавӣ имкониятҳои 
васеъ мавҷуданд. Дар шароити имрӯзаи 
иқтисоди бозоргонӣ ба роҳ мондани фаъо-
лияти соҳибкорӣ аҳамияти махсусро талаб 
намуда, аз ҷониби ҳар як иштирокчиёни 
он риоя кардани тамоми қонунҳои иқтисо-
диро тақозо менамояд. Соҳибкорӣ ҳамеша 
бо номуайяниҳои вазъи иқтисодӣ, ки аз 
ноустувории талаботу таклифот ба мол, 
пул ва омилҳои истеҳсолот аз гуногунҷаб- 
ҳагии сармоягузориҳо бармеоянд, рӯ ба 
рӯ мегардад. Вобаста ба ин, ҳамеша хавфи 
талафот ё нагирифтани фоидаи пешбини-
шуда вуҷуд дорад. Яке аз роҳҳои муҳофи-
зати соҳибкорон аз чунин хавфҳо бастани 
шартномаҳои суғуртавӣ мебошад. Намудҳои 
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гуногуни суғуртаи хавфҳои соҳибкорӣ ба 
соҳибкорон имкон медиҳанд, ки хисо-
роти муайянеро, ки дар ҷараёни фаъолият 
ба миён меоянд, ҷуброн намоянд. Тавре 
аз маълумотҳои оморӣ бармеояд, имрӯз 
дар фаъолияти соҳибкорони ватании мо 
раванди устувори суғуртакунонии тавак-
калҳои соҳибкорӣ мушоҳида намешавад 
ва ин боис мегардад, ки онҳо зери ҳар гуна 
хавфҳо ва пайомадҳои ногувори молиявӣ 
қарор мегиранд.”

Сипас, сардори Идораи назорати суғур-
тавии Бонки миллии Тоҷикистон Ҳусейнова 
Дилбар роҷеъ ба “Вазъи бозори суғурта 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои нимсолаи 
якуми соли 2021” суханронӣ намуда, ишти-
рокчиёнро бо нишондиҳандаҳои асосии 
бозори суғурта ва тағйирёбии онҳо ошно 
намуд. Вай ҳамзамон ба ҳозирин дар 
бораи натиҷаҳо, мушкилиҳо, вазифаҳо ва 

Дар рафти ҷаласаи ҷамъбасти 
нимсолаи якум новобаста аз баъзе 
нишондиҳандаҳои мусбии бозори 
суғурта Холиқзода Ҳоким диққати 
аҳли нишастро ба он ҷалб намуд, 
ки, бояд аз ҷониби ташкилотҳои 
суғуртавӣ барои беҳтар намуда-
ни сифати хизматрасониҳо, ҷорӣ 
кардани хизматрасониҳои нави 
муосир, вусъат додани корҳои 
таблиғотию ташвиқотӣ дар байни 
аҳолӣ, беҳтар намудани нишон-
диҳандаҳои молиявӣ, инчунин зиёд 
кардани намудҳои суғурта

нақшаҳои минбаъда барои нимсолаи дуюми 
соли 2021 маълумот манзур кард.

Намояндагони ташкилотҳои суғуртавӣ 
ҳангоми баррасии нишондиҳандаҳои 
бозори суғурта ба саволҳои худ вобаста ба 
масъалаҳои гуногуни соҳа, рафъи мушкилот 
ва камбудиҳо  ҷавоб ва тавсияҳои мушаххасу 
аниқ гирифтанд. 

Раиси Бонки миллии Тоҷикистон 
Холиқзода Ҳоким дар ҷамъбасти ҷаласа 
барои рушди минбаъдаи бозори суғурта дар 
кишвар иҷро намудани як қатор тадбирҳои 
саривақтиро муҳим арзёбӣ намуд. Аз он 
ҷумла, ӯ таъмини иҷрои Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2020, 
таҳти №211 “Дар бораи андозаи ҳадди ақали 
сармояи (фонди) оинномавии ташкилотҳои 
суғуртавӣ (азнавсуғуртакунӣ)”-ро зарур 
шуморид. 

Ҳамчунин номбурда ба ташкилотҳои 
суғуртавӣ барои ҷобаҷогузории самара-
ноки дороиҳо, ба роҳ мондани ҳамкориҳои 
ташкилотҳои суғуртавӣ бо ташкилотҳои 
қарзии молиявӣ дар самти суғуртакунонии 
маҳсулотҳои бонкӣ, таъсис додани Шӯрои 
нозирон дар ташкилотҳои суғуртавӣ, таъсис 
додани намояндагиҳо дар минтақаҳои 
кишвар, пешниҳоди хизматрасониҳои нави 
суғуртавӣ ба аҳолӣ, беҳтар намудани робита 
бо ҷомеа дар самти маърифатнокии суғур-
тавӣ, тақвият бахшидани корҳои таблиғо-
тиву ташвиқотӣ дар ВАО ва шабакаҳои 
иҷтимои, шомил гардидани ташкилотҳои 
суғуртавӣ ба Ассотсиатсияи миллии ташки-
лотҳои суғуртавии Тоҷикистон дастуру 
тавсияҳои судманд доданд.

Аслам Мӯминов,
Лоиламо Имомова,

“БТҶ”.
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НИМСОЛАИ 
ЯКУМИ СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ) ◙ ДОРОИҲО

НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ 
СУҒУРТАВӢ 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 

(сомонӣ)
Тағйирот 
(бо фоиз)

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ 
МИЛЛӢ” 212 045,8 134 663,5 77 382,3 57,5%

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА” 101 473,7 105 355,9 -3 882,2 -3,7%

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА” 51 675,2 51 502,0 173,2 0,3%

ҶДММ ТС “БИМА” 38 683,0 39 340,1 -657,1 -1,7%

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР" 32 783,2 33 526,2 -743,0 -2,2%

ҶДММ ТС “МУИН” 16 496,4 16 059,5 436,9 2,7%

ҶСП ТС "ПАЙМОН ИНШУРЕНС" 15 411,2 0,0 15 411,2 100,0%

ҶДММ “ДС СУҒУРТА” 10 160,6 0,0 10 160,6 100,0%

ҶДММ ТС “БОВАРӢ” 5 973,5 1 359,6 4 613,9 4,4 мар.

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21” 4 469,0 4 304,6 164,4 3,8%

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ” 4 340,4 3 095,4 1 245,0 40,2%

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА” 3 586,2 2 343,7 1 242,5 53,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ” 2 955,0 1 536,0 1 419,0 92,4%

ҶДММ ТС “ИТМИНОН” 2 922,3 2 013,8 908,5 45,1%

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН” 2 404,2 2 133,0 271,2 12,7%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА 
ЧИН” 2 375,9 334,2 2 041,7 7,1 мар.

ҶСП ТС “КАФИЛ” 2 134,0 1 652,0 482,0 29,2%

ҶДММ ТС “СИПАҲР” 1 839,9 153,1 1 686,8 12 мар.

ҶДММ “МДСМ” 1 332,8 1 167,0 165,8 14,2%

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ” 508,3 491,1 17,2 3,5%

Ҳамагӣ 513 570,6 401 030,7 112 539,9 28,1%

ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ С УҒ УРТАВӢ
БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НИМСОЛАИ 
ЯКУМИ СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ) ◙ УҲДАДОРИҲО

НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ 
СУҒУРТАВӢ 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 

(сомонӣ)
Тағйирот 
(бо фоиз)

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ 
МИЛЛӢ” 93 316,2 88 644,5 4 671,7 5,3%

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА” 45 101,8 45 218,4 -116,6 -0,3%

ҶДММ ТС “БИМА” 32 991,6 38 208,6 -5 217,0 -13,7%

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР" 12 874,1 12 818,5 55,6 0,4%

ҶДММ ТС “МУИН” 4 994,2 10 328,7 -5 334,5 -51,6%

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА” 4 932,9 11 349,5 -6 416,6 -56,5%

ҶДММ ТС “БОВАРӢ” 3 953,1 854,7 3 098,4 4,6 мар.

ҶСП ТС "ПАЙМОН ИНШУРЕНС" 3 348,4 0,0 3 348,4 100,0%

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ” 1 653,0 2 168,1 -515,1 -23,8%

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА” 1 372,8 1 190,9 181,9 15,3%

ҶДММ “МДСМ” 1 289,7 1 117,3 172,4 15,4%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ” 674,0 816,5 -142,5 -17,5%

ҶДММ ТС “ИТМИНОН” 561,3 721,7 -160,4 -22,2%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА 
ЧИН” 375,9 316,0 59,9 19,0%

ҶДММ “ДС СУҒУРТА” 224,4 0,0 224,4 100,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21” 125,2 3,3 121,9 37,9 мар.

ҶДММ ТС “СИПАҲР” 17,1 51,9 -34,8 -67,1%

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ” 9,6 6,1 3,5 57,4%

ҶСП ТС “КАФИЛ” 0,0 563,0 -563,0 -100,0%

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН” 0,0 870,0 -870,0 -100,0%

Ҳамагӣ 207 815,3 215 247,7 -7 432,4 -3,5%

ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ С УҒ УРТАВӢ
БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НИМСОЛАИ 
ЯКУМИ СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ) ◙  САРМОЯ

НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ 
СУҒУРТАВӢ 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 

(сомонӣ)
Тағйирот 
(бо фоиз)

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА” 90 269,2 87 742,1 2 527,1 2,9%

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ 
МИЛЛӢ” 71 349,4 500,0 70 849,4 142,7 мар. 

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР" 15 675,0 15 675,0 0,0 0,0%

ҶСП ТС “ПАЙМОН ИНШУРЕНС” 12 000,0 0,0 12 000,0 100,0%

ҶДММ “ДС СУҒУРТА” 10 000,0 0,0 10 000,0 100,0%

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА” 5 200,0 5 200,0 0,0 0,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21” 4 319,8 4 319,8 0,0 0,0%

ҶДММ ТС “МУИН” 3 218,8 2 976,6 242,2 8,1%

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ” 2 000,0 500,0 1 500,0 4 мар. 

ҶДММ ТС “БИМА” 2 000,0 500,0 1 500,0 4,0 мар.

ҶДММ ТС “ИТМИНОН” 2 000,0 500,0 1 500,0 4,0 мар.

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ” 2 000,0 500,0 1 500,0 4,0 мар.

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА” 2 000,0 500,0 1 500,0 4,0 мар.

ҶДММ ТС “СИПАҲР” 2 000,0 500,0 1 500,0 4,0 мар.

ҶДММ ТС “БОВАРӢ” 2 000,0 500,0 1 500,0 4,0 мар.

ҶСП ТС “КАФИЛ” 2 000,0 1 000,0 1 000,0 2,0 мар.

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА 
ЧИН” 2 000,0 500,0 1 500,0 4,0 мар.

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН” 2 000,0 500,0 1 500,0 4,0 мар.

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ” 500,0 500,0 0,0 0,0%

ҶДММ “МДСМ” 21,1 19,1 2,0 10,5%

Ҳамагӣ 232 553,3 122 432,6 110 120,7 89,9%

ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ С УҒ УРТАВӢ
БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НИМСОЛАИ 
ЯКУМИ СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ) ◙ ВОРИДОТИ МУКОФОТ

НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ 
СУҒУРТАВӢ 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 

(сомонӣ)
Тағйирот 
(бо фоиз)

ҶДММ ТС “БИМА” 83 645,6 57 011,9 26 633,7 46,7%

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ 
МИЛЛӢ” 47 942,1 42 948,0 4 994,1 11,6%

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА” 17 023,6 13 903,2 3 120,4 22,4%

ҶСП ТС "ПАЙМОН ИНШУРЕНС" 3 758,3 0,0 3 758,3 100,0%

ҶДММ ТС “БОВАРӢ” 3 371,2 35,0 3 336,2 96,3 мар. 

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ” 2 543,8 2 845,2 -301,4 -10,6%

ҶДММ ТС “МУИН” 2 290,3 1 654,8 635,5 38,4%

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР" 1 966,1 2 991,2 -1 025,1 -34,3%

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА” 1 628,6 2 801,7 -1 173,1 -41,9%

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН” 936,6 2 549,5 -1 612,9 -63,3%

ҶДММ ТС “ИТМИНОН” 855,0 783,4 71,6 9,1%

ҶДММ “МДСМ” 543,9 135,0 408,9 4,0 мар. 

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА 
ЧИН”

541,0 768,4 -227,4 -29,6%

ҶДММ “ДС СУҒУРТА” 332,8 0,0 332,8 100,0%

ҶСП ТС “КАФИЛ” 319,0 243,0 76,0 31,3%

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21” 256,2 0,0 256,2 100,0%

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА” 236,1 343,0 -106,9 -31,2%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ” 219,4 43,8 175,6 5,0 мар.

ҶДММ ТС “СИПАҲР” 33,9 4,2 29,7 8,1 мар.

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ” 0,0 9,3 -9,3 -100,0%

Ҳамагӣ 168 443,5 129 070,6 39 373,0 30,5%

ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ С УҒ УРТАВӢ
БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НИМСОЛАИ 
ЯКУМИ СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ) ◙ ПАРДОХТ

НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ 
СУҒУРТАВӢ 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 

(сомонӣ)
Тағйирот 
(бо фоиз)

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА” 3 129,5 2 443,4 686,1 28,1%

ҶДММ ТС “БИМА” 2 734,6 4 495,4 -1 760,8 -39,2%

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ 
МИЛЛӢ”

1 138,3 814,2 324,1 39,8%

ҶДММ ТС “МУИН” 341,2 218,6 122,6 56,1%

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР" 213,8 319,4 -105,6 -33,1%

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ” 78,6 767,7 -689,1 -89,8%

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА” 53,8 79,7 -25,9 -32,5%

ҶДММ ТС “ИТМИНОН” 25,8 13,2 12,6 95,5%

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА” 10,8 11,0 -0,2 -1,8%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ” 7,5 0,1 7,4 100,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА 
ЧИН” 0,0 1,5 -1,5 -100,0%

ҶДММ ТС “БОВАРӢ” 0,0 200,0 -200,0 -100,0%

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН” 0,00 0,4 -0,4 -100,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21” 0,0 0,0 0,0 0,0%

ҶСП ТС “КАФИЛ” 0,0 0,0 0,0 0,0%

ҶДММ “МДСМ” 0,0 0,0 0,0 0,0%

ҶДММ ТС “СИПАҲР” 0,0 0,0 0,0 0,0%

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ” 0,0 0,0 0,0 0,0%

ҶДММ “ДС СУҒУРТА” 0,0 0,0 0,0 0,0%

ҶСП ТС "ПАЙМОН ИНШУРЕНС" 0,0 0,0 0,0 0,0%

Ҳамагӣ 7 733,9 9 364,6 -1 630,7 -17,4%

ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ С УҒ УРТАВӢ
БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НИМСОЛАИ 
ЯКУМИ СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ) ◙ ШАРТНОМАҲО

НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ 
СУҒУРТАВӢ 30.06.2021 30.06.2020 Тағйирот 

(сомонӣ)
Тағйирот 
(бо фоиз)

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ 
МИЛЛӢ”

541 368 448 265 93 103,0 20,8%

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА” 295 490 261 024 34 466,0 13,2%

ҶСП ТС "ПАЙМОН ИНШУРЕНС" 42 232 0 42 232,0 100,0%

ҶДММ ТС “МУИН” 18 915 9 465 9 450,0 99,8%

ҶДММ ТС “БИМА” 16 658 13 038 3 620,0 27,8%

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА” 5 450 452 4 998,0 12,1 мар.

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21” 1 151 0 1 151,0 100,0%

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР" 355 1 685 -1 330,0 -78,9%

ҶДММ ТС “ИТМИНОН” 73 48 25,0 52,1%

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ” 36 29 7,0 24,1%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ” 18 10 8,0 80,0%

ҶДММ ТС “СИПАҲР” 14 3 11,0 4,7 мар.

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА” 8 6 2,0 33,3%

ҶДММ ТС “БОВАРӢ” 7 0 7,0 100,0%

ҶДММ “МДСМ” 4 7 -3,0 -42,9%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА 
ЧИН”

4 3 1,0 33,3%

ҶСП ТС “КАФИЛ” 1 5 -4,0 -80,0%

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН” 2 5 -3,0 -60,0%

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ” 0 4 -4,0 -100,0%

ҶДММ “ДС СУҒУРТА” 6 0 6,0 100,0%

Ҳамагӣ 921 792 734 049 187 743,0 25,58%

ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ С УҒ УРТАВӢ
БАРОИ НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ 2021
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Абдулло Қурбонов: 
Пешравиҳо дар даврони 
истиқлолият имконпазир 
шуданд!

МУСОҲИБАИ МУ ҲИМ
ПЕШРАВИҲО ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ ...

    
Дар давраи соҳибистиқлолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилотҳои 
қарзии кишвар ба кадом дастовардҳои 
назаррас  ноил шуданд, бозори қарзӣ 
ва хизматрасониҳои бонкӣ чӣ гуна 
рушд карданд ва бонкҳо дар татбиқ 
намудани стратегияҳои давлатӣ ва 
расидан ба ҳадафҳои рушд чӣ корҳоеро 
анҷом доданд? Дар арафаи ҷашни 
30-солагии истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистон бо Абдулло Қурбонов, 
раиси ҶСК “Алиф Бонк”  оид ба дасто-
вардҳои бонки мазкур ва дар мисоли 
он  дар бораи комёбиҳои низоми 
бонкии ҷумҳурӣ дар замони соҳиби-
стиқлолӣ суҳбат намудем. 
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ПЕШРАВИҲО ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ ...

  - Мо дар арафаи 
ҷашни 30-солагии 
истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қарор дорем. Бонки Шумо 
ин санаи таърихиро чӣ 
гуна таҷлил мекунад? 

 - Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ин натанҳо 
санаи таърихӣ ба шумор 
меравад, балки бешубҳа 
дастоварди азими миллати 
тоҷик пас аз барҳам 
хӯрдани давлати Сомониён 
мебошад. Мутаассифона, 
ҷанги шаҳрвандӣ солҳои 
аввали истиқлолияти 
давлати навбунёдро 
нисбатан мушкил намуда 
буд. Вале, бо кӯшишҳои 
бевосита ва талошҳои хаста-
нопазири Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ин саҳифаи талхи таърихи 
навини Тоҷикистон паси 
сар шуд. Роҳбарият ва 
кормандони Бонк ҷашни 
30-юмин солгарди истиқло-
лияти давлатии ҷумҳу-
риро дар баробари дигар 
шаҳрвандони кишвар бо 
рӯҳияи баланди ҳисси 
ватандорӣ ва давлатдорӣ 
истиқбол мегиранд  ва 
умед бар он мекунанд, ки 
ҳамасола ин санаи муҳими 
таърихӣ дар шароити сулҳу 
осудагӣ ҷашн гирифта 
шавад ва Ватани азизу 
маҳбуби мо рӯз аз рӯз обод 
шаваду равнақ ёбад.

- Дар ин давра, ки 
оғози давлатдории 
навини Тоҷикистон 
мебошад, давлати мо ба 
дастовардҳои бузурги 
сиёсию фарҳангӣ ва 
рушди иҷтимоию иқти-
содӣ ноил шуд. Бонки 
Шумо дар ин давра ба 
кадом комёбиҳо ноил 
гардид? 

-«Алиф Бонк» бонки 
ҷавон ба ҳисоб меравад. 
Таърихи он аз соли 
2014 шурӯъ мешавад. 
Фаъолияти бонк аз ташки-
лоти қарзии хурд оғоз шуд 
ва баъдан он ба ташки-
лоти амонатии қарзии 
хурд мубаддал гардид ва 
моҳи январи соли 2020 ба 
бонк табдил ёфт. Ҳамаи 
ин пешравию дастовардҳо 
дар таърихи навини 
Тоҷикистон, яъне даврони 
истиқлолият имконпазир 
шуд. Бонк қадам ба қадам 
ба комёбиҳои назаррас 
ноил гашт, яъне: 
• фаъолияти Бонк аз 

3 нафар корманд 
шурӯъ шуда, дар 7 сол 
шумораи кормандони 
он ба зиёда аз 650 
нафар расид; 

• дороиҳои Бонк дар 7 
сол 183 маротиба зиёд 
гашта, айни замон 
ба 580,5 млн. сомонӣ 
баробар шуд;

• дар 7 соли фаъолияти 
худ, Бонк зиёда аз 600 
ҳазор мизоҷро ҷалб 
намуда, ба онҳо  хиз- 
матрасониҳои гуно-

гуни бонкиро пешниҳод 
намуд; 

• Бонк сазовори ҷоизаи 
тиллоии «Бренди сол 
– 2019. Қуллаи шараф» 
гардид; 

• ба Бонк рейтинги моли-
явии ВВВ – устувор 
аз ҷониби ширкати 
MicroFinanza Rating дода 
шуд; 

• “Алиф Бонк” ягона 
шарики стратегии 
низоми пардохти 
байналмилалии Visa 
дар байни бонкҳои 
давлатҳои ИДМ гардид; 

Сабаби асосии 
рушди низоми 
қарздиҳӣ - ин осон 
ва содда гаштани 
усулҳои гирифта-
ни қарз ба ҳисоб 
меравад. Ҳамза-
мон рушди воси-
таҳои замонавӣ, аз 
қабили зиёдшавии 
шабакаи терми-
налҳои худхизмат- 
расон, ки роҳҳои 
пардохти қарзро 
осон мегардо-
нанд ва истифодаи 
ҳамёнҳои мобилӣ 
аст, ки ...
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• аз тарафи Global Banking 
& Finance Review дар 
соли 2020 ҳамчун бонки 
аз ҳама зудинкишоф- 
ёбанда дар Тоҷикистон 
эътироф гаштааст;

• ҷои аввалро дар ҷоизаи 
World Islamic Fintech 
Awards 2020 ноил 
гаштааст. 

Аммо, ба андешаи мо, 
аз ҳама дастоварди асосии 
«Алиф Бонк» – ин боварӣ 
ва дастгирии ҳар як мизоҷ 
аст, ки ҳамарӯза аз хизмат- 
расониҳои бонк истифода 
мебарад. 

- Ба назари Шумо 
ҳамчун роҳбари яке аз 
бонкҳои муваффақ, дар 
давраи истиқлолият 
соҳаи бонкдориро чӣ гуна 
таҳавуллоти мусбат фаро 
гирифт? 

- Низоми бонкдорӣ 
яке аз унсурҳои асосии 
рушди иқтисодиёт ба ҳисоб 
меравад. Дар даврони 
истиқлолият ва гузариш ба 
иқтисодиёти бозорӣ ташки-
лотҳои қарзии молиявӣ бо 
истифода аз рақобати солим 
хизматрасонии бонкиро 
ба мизоҷон бо сифати 
баланд пешкаш намуда 
истодаанд. Таҳлил ва баҳо-
диҳии тамоми дороиҳо, 
уҳдадориҳо ва сармояи 
ташкилоти қарзии молиявӣ 
шакли навро гирифт, ки 
барои ҷалби сармоягу-
зорӣ мусоидат хоҳад кард. 
Алалхусус, иштирокчиёни 
низоми бонкии кишвар 

дар дастрасӣ ба рейтингҳо 
аз ҷониби ташкилотҳои 
молиявии байналмилалӣ 
муваффақ гаштаанд. Ғайр 
аз ин, маҳз истиқлолияти 
ҷумҳурӣ ва тинҷиву амонӣ 
ба ташкилотҳои қарзии 
молиявии ватанӣ имко-
ният фароҳам овард, ки 
имрӯз ба мизоҷон маҳсу-
лотҳои нави инноват-
сионӣ, аз ҷумла маҳсу-
лотҳои қарзии муосир, 
кортҳои байналмилалӣ, 
ҳамёнҳои электронӣ, 
интернет-бонкинги 
муосир ва низомҳои 
интиқолии байналмила-
лиро пешкаш намоянд. 

- Бозори қарзии 
низоми бонкии 
Тоҷикистон дар мисоли 
бонки Шумо чӣ роҳеро 
дар солҳои охир паймуд 
ва чӣ тавр рушд ёфт? 
Динамикаи тағйирёбии 
он дар солҳои охир чиро 
нишон медиҳад? 

- Бонк аз соли 2014-ум 
фаъолияти бонкии худро 
оғоз намуда, дар ибтидо 
ҳамчун ташкилоти қарзии 
хурд иҷозатномаи Бонки 
миллии Тоҷикистонро 
гирифт. Бе назардошти 
ҳамаи хавфҳо, омода 
набудани низоми бонкӣ 
ва ҷамъият, ташкилот ба 
пешниҳоди қарзҳои истеъ-
молии бефоиз шурӯъ намуд. 
Серталабии маҳсулоти 
нави қарзӣ ба ташкилот 
имконият дод, ки рушди 
ташкилот равнақ ёбад. 
Имрӯзҳо дар Бонк шумораи 
зиёди кормандон фаъолият 
мекунанд, ки баҳри расидан 
ба ҳадафҳои оинномавӣ ва 
дурнамои он талош карда 
истодаанд. Давраи ташкил-
ёбии Бонк ҳамчун ташки-
лоти амонатию қарзии 
хурд дар давраи буҳрони 
иқтисодӣ дар минтақа рост 
омад, ки ин барои гузош-
тани заминаи мустаҳкам 
барои пешбурди фаъо-
лияти бонкӣ дар давраҳои 
минбаъда сабаб шуд. Зеро 
дар давраи аввали фаъо-
лият, мушкилии асосии 
Бонк ва умуман ташки-
лотҳои қарзии кишвар 
ин паст будани боварии 

МУСОҲИБАИ МУ ҲИМ
ПЕШРАВИҲО ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ ...

Сифати пешниҳо-
ди хизматрасонии 
бонкӣ дар кишвар 
нисбатан беҳтар 
гардида, аксари 
нишондиҳандаҳои 
устувории молия-
вии ташкилотҳои 
қарзии молиявӣ 
дар сатҳи муътадил 
қарор доранд. Бо 
рушд ёфтани соҳаи 
технологияҳои итти-
лоотӣ дар соҳаи 
бонкдории кишва-
рамон чунин беҳбу-
диҳои муҳим
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мардум ба соҳаи бонкӣ буд. 
Хушбахтона, ҳоло гуфта 
метавонем, ки сол ба сол 
шумораи мизоҷони Бонк, аз 
ҷумла, шумораи қарзгиран-
дагон афзоиш ёфта исто-
дааст. Чунин ҳолат исботи 
он аст, ки мардуми кишвар 
рӯз то рӯз имконияти ба 
даст овардани қарзҳои 
дастрасро соҳиб мешаванд. 
Бонк вобаста ба дастрасгар-
донии маҳсулотҳои қарзии 
худ ҳамасола якчанд маро-
тиба иқдомҳоро бо шартҳои 
муносиб барои мизоҷони 
худ пешниҳод менамояд. 
Қайд кардан бамаврид аст, 
ки имрӯз нисбат ба соли 
2014 шумораи қарзгиран-
дагони Бонк зиёда аз 1500 
маротиба афзуда, бақияи 
сандуқи қарзӣ бошад, 
зиёда аз 80 маротиба зиёд 
шудааст. Сабаби асосии 
рушди низоми қарздиҳӣ - 
ин осон ва содда гаштани 
усулҳои гирифтани қарз ба 
ҳисоб меравад. Ҳамзамон 
рушди воситаҳои замо-
навӣ, аз қабили зиёдшавии 
шабакаи терминалҳои 
худхизматрасон, ки роҳҳои 
пардохти қарзро осон 
мегардонанд ва истифодаи 
ҳамёнҳои мобилӣ аст, ки 
заминаи хуб барои гириф-
тани қарзҳои хурд муҳайё 
гаштааст. 

-Шумо ба сатҳи 
имрӯзаи соҳаи бонкдорӣ 
дар Тоҷикистон ва имко-
ниятҳои рушди он чӣ баҳо 
медиҳед? Ҳоло ба назари 

Шумо вазъияти бозори 
хизматрасонии бонкии 
Тоҷикистон чӣ тавр аст? 

- Соҳаи бонкдорӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамарӯза рушд карда исто-
дааст. Сифати пешниҳоди 
хизматрасонии бонкӣ дар 
кишвар нисбатан беҳтар 
гардида, аксари нишон-
диҳандаҳои устувории 
молиявии ташкилотҳои 
қарзии молиявӣ дар сатҳи 
муътадил қарор доранд. Бо 
рушд ёфтани соҳаи техно-
логияҳои иттилоотӣ дар 
соҳаи бонкдории кишва-
рамон чунин беҳбудиҳои 

муҳим ба назар мерасанд:
• хизматрасониҳои фоси-

лавии мизоҷон; 
• ҳамёнҳои мобилии элек-

тронӣ; 
• интернет-банкинг;
• интиқоли маблағҳо; 
• мушаххаскунии фоси-

лавии мизоҷон; 
• истифодабарии зеҳни 

сунъӣ. 
Қайд кардан бамаврид 

аст, ки назар ба солҳои 
қаблӣ як қатор хизматрасо-
ниҳои бонкӣ барои мизоҷон 
боз ҳам осон ва дастрас 
гашта истодаанд, аз ҷумла: 
• пардохтҳои дилхоҳ 

хизматрасониҳо, аз он 
ҷумла, пардохтҳои кому-
налӣ; 

• интиқоли маблағҳои 
байналмилалии зуд ва 
боэътимод; 

• пардохтҳои ғайринақдӣ 
бо истифода аз техно-
логияҳои муосире, чун 
QR-рамзҳо ва NFC. 

- ҶСК “Алиф Бонк” дар 
чорчӯбаи сиёсати қарзӣ 
ва кадрӣ барои бонувон 
чӣ гуна иқдомҳо анҷом 
додааст? Масалан, барои 
пешниҳоди қарзҳо ба 
бонувони соҳибкор ва ба 
кор қабул кардани бону-
вони соҳибтахассус чӣ 
ташаббусҳо сурат гириф-
танд?

- Дар ҷараёни амали-
созии сиёсати кадрӣ, ҶСК 
«Алиф Бонк» бо принсипҳои 
меритократияи қатъӣ 
фаъолият мекунад. Яъне, 

МУСОҲИБАИ МУ ҲИМ
ПЕШРАВИҲО ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ ...

Чунин ҳолат исботи 
он аст, ки марду-
ми кишвар рӯз 
то рӯз имконияти 
ба даст овардани 
қарзҳои дастрасро 
соҳиб мешаванд. 
Бонк вобаста ба 
дастрасгардо-
нии маҳсулотҳои 
қарзии худ ҳамасо-
ла якчанд мароти-
ба иқдомҳоро бо 
шартҳои муносиб 
барои мизоҷони 
худ пешниҳод мена-
мояд. 
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новобаста аз ҷинс, сину сол 
ва миллат ба тамоми довта-
лабоне, ки ба кор қабул 
шудани ҳастанд, шароит 
ва имкониятҳои баробар 
пешниҳод карда мешавад. 
Ҷараёни қабулшавӣ ба 
кор дар асоси шафофият 
ва адолатнокӣ амалӣ 
мегардад. Айни замон дар 
«Алиф Бонк» 669 корманди 
доимӣ фаъолият карда, 
аз ин шумора 215 нафа-
рашон занон мебошанд, ки 
баробар ба 32% миқдори 
кормандон мебошад. Дар 
давраи омӯзиши берунӣ ва 
дохилии кормандон низ, 
Бонк ба ҳама кормандон 
ҳуқуқи интихоб ва муҳити 
рушди дониши баробар 
пешниҳод мекунад. Танҳо 
дар 8 моҳи соли равон 138 
тренинг ва омӯзишҳо дар 
мавзӯъҳои гуногун, бо 
иштироки мутахассисони 
дохилӣ ва берунӣ гузаро-
нида шуданд. Шумораи 
умумии иштирокчиён дар 
ин тренингҳо ба 1944 нафар 
баробар шудааст, ки ҳар як 
корманд, ба ҳисоби миёна 
қариб дар 3 тренинг ва 
омӯзишҳо иштирок варзи-
дааст. «Алиф Бонк» ҳамеша 
кӯшиш менамояд, ки барои 
мизоҷони худ шароити хуби 
ҳамкорӣ пешниҳод намояд. 
Бонк ҷиҳати дастгирии 
бонувони соҳибкор қарзҳои 
хурду миёна пешниҳод 
намуда истодааст. Таҷрибаи 
бонкӣ аз он шаҳодат 
медиҳад, ки бонувон барои 
пардохти саривақтии қарз 

нисбати мардҳо масъулияти 
бештар доранд. Аз аввали 
соли ҷорӣ Бонк ба бонувон 
ба маблағи зиёда аз 90 млн. 
сомонӣ қарз додааст, ки як 
қисми ин маблағҳо бевосита 
ё бавосита барои рушди 
соҳибкорияшон истифода 
шудаанд.

 - Шумо саҳми 
бонкҳоро дар татбиқ 
намудани стратегияҳои 
давлатӣ ва расидан ба 
ҳадафҳои рушд чӣ тавр 
баҳо медиҳед? 

- Низоми бонкӣ ҳамчун 
унсури асосии иқтисоди 

бозорӣ, ки ҳадафҳои 
калидии он аз ҳисоббаро-
баркунӣ байни субъект- 
ҳои иқтисодӣ дар дохили 
кишвар ва хориҷи он, 
қарздиҳии фаъолияти хоҷа-
гидорӣ ва ҷалби амонатҳо 
бо мақсади табодулот 
ба сармоягузорӣ мебо-
шанд. Аз сатҳи тараққиёти 
низоми бонкӣ рушди 
иқтисодиёт, инкишофи 
бахши воқеии иқтисодиёт, 
фаъолияти иқтисодиёти 
хориҷӣ, бозори молиявӣ 
ва некӯаҳволии мардум 
вобастагии калон дорад. 
Барои фаъолнокии фаъо-
лияти низоми бонкӣ ва 
хизматрасонии мизоҷони 
худ ташкилотҳои қарзии 
молиявӣ пешниҳоди хиз- 
матрасонии шабонарӯзӣ 
ва фосилавиро ҷоннок 
карда истодаанд. Инчунин 
дар давраи истиқлолияти 
мамлакат тибқи сиёсати 
давлатӣ барои рушди ҳисоб-                    
баробаркуниҳои ғайри-
нақдӣ «Алиф Бонк» як 
қатор чорабиниҳоро анҷом 
додааст. Аз ҷумла, таблиғу 
ташвиқоти хизматрасо-
ниҳои нави инноватсионӣ, 
ба монанди хариди молу 
маҳсулот ба тариқи насия 
тавассути кортҳои «Салом», 
ҳамёнии мобилии alif mobi, 
интиқоли ғайринақдии 
маблағҳо тавассути кортҳои 
«Корти Миллӣ», интер-
нетбанкинги замонавӣ 
барои мизоҷони корпора-
тивӣ alif business ва ғайра. 
Маҳсулотҳои мазкур барои 

МУСОҲИБАИ МУ ҲИМ
ПЕШРАВИҲО ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ ...

Бонк баҳри татбиқи 
дастуру супо-
ришҳои Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва 
роҳбарияти Бонки 
миллии Тоҷикистон 
бо мақсади баланд 
бардоштани обрӯю 
нуфузи низоми 
бонкии кишвар 
ҳамарӯза саъйю 
кӯшиш менамояд. 



65ИЮЛ-СЕНТЯБР 2021 ● БТҶ

◙
 Ш

УМ
ОР

АИ
 Ҷ

АШ
НӢ

рушди соҳаи бонкӣ, аз 
ҷумла, рушди ҳисоббаро-
баркуниҳои ғайринақдӣ 
саҳми арзанда гузошта 
истодаанд.

 - Ташкилоти қарзии 
Шумо барои ноил шудан 
ба мақсадҳои рушди 
устувор тавассути ба 
таври васеъ дар амал 
татбиқ намудани фаро-
гирии молиявӣ, дастрасӣ, 
истифодабарӣ ва сифат-
нокии хизматрасониҳои 
молиявӣ чӣ гуна корҳоро 
анҷом додааст?

- Бонк баҳри татбиқи 
дастуру супоришҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва роҳба-
рияти Бонки миллии 
Тоҷикистон бо мақсади 
баланд бардоштани обрӯю 
нуфузи низоми бонкии 
кишвар ҳамарӯза саъйю 
кӯшиш менамояд. Дар 
дурнамои Бонк маҳсу-
лотҳои бонкӣ, ки ба рушди 
ҳисоббаробаркуниҳои 
ғайринақдӣ, интиқоли 
маблағ ва қарзҳои истеъ-
молӣ таъсири калон мера-
сонанд, дар ҷои аввал 
гузошта шудаанд. Ин ба 
Бонк имконият медиҳад, 
ки натанҳо сафи мизоҷони 
худро зиёд намояд, балки 
саҳми арзандаи худро  
барои расидан ба мақ-                        
садҳои рушди устувор 
гузорад. 

МУСОҲИБАИ МУ ҲИМ
ПЕШРАВИҲО ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ ...

- Дар давраи соҳибис- 
тиқлолӣ ҳамкориҳои 
бонкҳо бо бонкҳои 
хориҷӣ ва созмонҳои 
байналмиллалии 
молиявӣ ташаккул 
ёфтаанд. Ин ҳамкориҳо 
барои соҳаи бонкии 
кишвар, хусусан ба 
бонки Шумо чӣ гуна 
самар доданд?

 - Ба туфайли ҳамко-
риҳо бо бонкҳои хориҷӣ ва 
созмонҳои байналмилалӣ 
«Алиф Бонк» тавонист, ки 
хизматрасонии бонкиро ба 
мизоҷон дар сатҳи баланд 
пешкаш намояд. Масалан, 
ҳамкорӣ бо бонкҳои 
хориҷӣ имконият медиҳад, 
ки натанҳо муносибатҳои 
муросилотиро барои 
гузаронидани маблағҳо аз 
суратҳисоб ба суратҳисоб 
ба роҳ монад, балки 
шароит фароҳам месозад, 
ки Бонк ба воситаи ҳамко-

риҳои дуҷониба хизматра-
сониҳои инноватсиониро 
дар самти интиқоли маблағ 
пешкаши мизоҷон намояд. 
Айни замон, Бонк бо 
бонкҳои гуногуни давлатҳои 
хориҷӣ, аз он ҷумла, бо 
бонкҳои Швейтсария, Русия, 
Қазоқистон, Ӯзбекистон ва 
Гурҷистон ҳамкорӣ ба роҳ 
мондааст.

- Баъд аз расидан ба 
30-солагии истиқлолият 
чӣ гуна мақсаду вази-
фаҳои нав дар назди 
бонки Шумо меистанд?

- «Алиф Бонк» муво-
фиқи дурнамои худ ва бо 
мақсади гузоштани саҳми 
хеш дар рушди иқтисодиёти 
кишвар, татбиқи вазифаҳои 
зеринро дар ояндаи наздик 
дар назди худ гузоштааст: 
• вусъат додани ҳисобба-

робаркуниҳои ғайри-
нақдӣ дар қаламрави 
ҷумҳурӣ ва кам кардани 
гардиши пули нақд; 

• пешниҳоди маҳсулот 
ва хизматрасониҳои 
муосир ба аҳолии шаҳру 
ноҳияҳои дигар, ки дар 
онҳо айни замон Бонк 
фаъол нест;

• ҷалби сармояи хориҷӣ 
бо мақсади паст кардани 
фоизнокии қарзҳои 
истеъмолӣ.

Мусоҳиб: 
Аслам Мӯминов,

“БТҶ”.

Аз сатҳи тараққи-
ёти низоми бонкӣ 
рушди иқтисодиёт, 
инкишофи бахши 
воқеии иқтисодиёт, 
фаъолияти иқти-
содиёти хориҷӣ, 
бозори молиявӣ 
ва некӯаҳволии 
мардум ...
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 Пул на танҳо падидаи  иқтисодӣ, балки 
сиёсӣ низ мебошад. Ҳанӯз дар замонҳои 
қадим  баровардани пул ҳақи давлат буд. 
Аввалин сиккаҳо дар ҳадди асрҳои VIII-VII 
п.м. аз тарафи шоҳони давлати Лидия 
бароварда шудаанд.  Аз ин бармеояд, ки 
пул ба маънои томаш дар доираи ҳоки-
мияти давлатӣ амал мекунад ва яке аз 
рукнҳои муҳими давлатдорӣ ба ҳисоб 
меравад. Аз ин ҷост, ки ҳанӯз дар давраҳои 
қадим давлатҳои навтаъсис ҳамчун 
нишонаи муҳими истиқлолияти сиёсӣ ва 
иқтисодӣ пули худро мебароварданд ва 
дар онҳо рамзҳои давлатиро ҷойгир мекар-
данд ва онро воситаи асосии муомилот дар 
қаламрави кишвари худ эълон мекарданд. 
Ин анъана то ба имрӯз идома ёфтааст. 

 Сарзамини тоҷикон дорои таърихи 
шукӯҳманд ва осори фаровони моддӣ 
ва маънавии  куҳанбунёд ва арзишманд 
мебошад. Тоҷикон аз зумраи халқҳое 
мебошанд, ки таърихи муомилоти пулӣ 
дар қаламрави сукунаташон ба умқи 
ҳазорсолаҳо меравад ва аз даврони салта-
нати сулолаи ориёии Ҳахоманишиҳо 
(асри V пеш аз милод) сарчашма мегирад. 
Қадимтарин сиккае, ки дар Тоҷикистон ёфт 
шудааст, дар Лидия дар асри  6 п.м. зарб 
зада шудааст. Дигар сиккаҳои қадимта-
рини дар Тоҷикистон ёфтшуда, дарикҳои 
тиллоии ҳахоманишиянд (асрҳои VI — IV 
то милод), ки дар таркиби «Ганҷинаи  
Амударё» кашф гардида буданд. Ин 
ганҷинаи дар ҷаҳон машҳур ҳанӯз соли 
1878 дар ноҳияи Қубодиёни Тоҷикистон 
ёфт шуда буд. Соли 2017 дар минтақаи 

МЕВА ҲОИ ШИРИНИ ИСТИҚ ЛОЛ
НИЗОМИ ПУЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ...

Кӯлоб як дарики тиллоии 16 граммаи ҳахо-
манишӣ ёфт шуд, ки бори дигар пайдо 
шудани муомилоти пулиро дар сарзамини 
Тоҷикистон дар асри  VI - V п.м. собит 
месозад.

Рушди бемайлони муомилоти пулӣ ва 
авҷи аълои онро  мо дар  давраи ҳукмронии 
сулолаҳои минбаъда аз ҷумла, сулолаи  
Юнону Бохтарӣ (асрҳои III-II п.м.) низ дида 
метавонем. Дар он замон дар шаҳри Балх 
зарробхонае мавҷуд буд, ки  дар он шоҳони 
Бохтар аз номи худ ва бо симои худ сикка 
мебароварданд.

Низоми пулии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
дар даврони истиқлолият

Имрӯз фурсате расидааст, ки ба қадри яке аз рамзҳои давлатдорӣ-пули  миллӣ 
бирасем, ифтихор намоем ва  ба он эҳтиром гузорем.

(Эмомалӣ Раҳмон)  

Тасвири 1. 
Дарики Ҳахоманишӣ.

               1                                             2    
Тасвири 2.  

1.Тетрадрахмаи шоҳи Бохтар Евтидем; 
2. Тетрадрахмаи шоҳи Бохтар Евкратид.
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   Дар асрҳои миёна муомилоти пулӣ 
дар давраи нахустин давлати мутамар-
кази асримиёнагии тоҷикон — Сомониён 
дар асрҳои  IХ — Х то авҷи аълои 
тараққиёти худ расид. Дар ин замон дар 
бештар аз 63  шаҳри Мовароуннаҳру 
Хуросон сиккахонаҳо амал мекарданд.

Дирҳамҳои Сомонӣ на танҳо дар 
ҳудуди ин давлат, балки фаротар аз 
қаламрави он  то Аврупои Шарқӣ ва 
Шимолӣ дар муомилот қарор доштанд.

Тасвири 3. 
Дирҳамҳои сомонӣ, а. X

Ба ин тартиб, аз таҷрибаи таърих 
аён мегардад, ки низоми пулӣ яке аз 
омилҳои муҳими пешрафти давлат ва 
ҷомеъа будааст. Аз ин рӯ, шоҳони тоҷик 
дар қадим ба ин падида аҳамияти калон 
медоданд ва ин анъана то имрӯз идома 
дорад. 

Баъд аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ 
ва дар соли 1991 ташкил шудани давлати 
мустақили Тоҷикистон масъалаи ба  
муомилот баровардани пули миллӣ ба 
миён омад. Аммо маълум аст, ки иҷрои 
ин кор замон ва шароити мусоидро талаб 
мекунад. Биноан дар Тоҷикистон баъди 
ба даст овардани истиқлолият як муддат 
пулҳои замони шӯравӣ дар муомилот 
боқӣ монданд,  ки  ин якчанд сабаб  дошт. 

Аввалан ин, ки  баъди пош хӯрдани 
Иттиҳоди Шӯравӣ кишвари моро буҳрони 
амиқи сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 
фаро гирифт, ки ин ба соҳаи бонкдорӣ 
низ таъсири  манфии худро расонид. Дар 
баробари ин, кор накардани корхонаҳои 

саноатӣ боиси фалаҷ гардидани  иқтисодиёт   
гардид  ва  барои таъсиси низоми пули 
миллӣ монеаи ҷидиеро ба амал овард. 

Яке аз мушкилоти ҷиддии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар давраи аввали соҳибис- 
тиқлолӣ, ин нарасидани захираҳои дохилии 
молиявӣ, ки барои гузаронидани ислоҳоти  
иқтисодӣ зарур буданд, ба шумор мерафт.  
Вазъи  ногувори иқтисодиёти ҷумҳурӣ анде-
шидани чораҳои қатъӣ ва таърихнопазирро 
ҷиҳати таъсиси институтҳои молиявӣ, барпо 
кардани механизмҳои  иқтисоди бозорӣ 
талаб менамуд. Дар шароити беқурбшавии 
аз ҳад зиёди пул Тоҷикистон ба ҳимояи 
иқтисодиёти кӯчаки худ ва тадбиқи сиёсати 
нисбатан самараноки молиявӣ  ниёз дошт. 

Дигар омили ниҳоят мудҳише, ки боиси 
фалаҷ  гардидани иқтисодиёт, аз ҷумла 
низоми бонкӣ гардид ин ҷанги шаҳрвандӣ 
буд. Бар асари ин фоҷеаи миллӣ на танҳо 
ҷони даҳҳо ҳазор шаҳрвандон аз байн рафт, 
балки сабаби  фалаҷ гардидани сохторҳои   
асосии давлатдорӣ ва  идориву иқтисодӣ дар 
тамоми зинаҳо гардид. Илова бар ин, бени-
зомии муносибатҳо дар соҳаи пулию қарзӣ 
миёни ҷумҳуриҳои собиқ ИҶШС аз душво-
риҳои  дигари ҷиддӣ ба шумор мерафт. 

Дар ибтидо  бинобар набудани шароити 
мусоид Ҷумҳурии  Тоҷикистон кӯшиш кард 
барои аз бӯҳрони иқтисодӣ ва молиявӣ 
берун шудан, бо низоми пулии Русия 
пайваст шавад. Мувофиқи шартномаи байни 
Тоҷикистон ва Русия ва тибқи Фармони 
Раёсати Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 04 январи соли 1994 № 157 дар қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пули коғазӣ ва 
тангаҳои филизии Бонки Федератсияи 
Русия, барориши соли 1993 ба муомилот 
ворид карда шуданд.  

Дар натиҷа вазъи  иқтисодию иҷтимоии 
кишвар каме ба эътидол даромад. Аммо 
дере нагузашта камбудии ин низоми пулӣ 
ошкор гардид. Суст будани иқтисодиёти 
Тоҷикистон ва содироти мол боис гардид, 
ки пулҳои русӣ ба Русия барои харидани 
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молҳои зарурӣ бурда шуда, дигар пас барна-
мегаштанд.  Чунин ранг гирифтани кор дар 
бозори дохилӣ норасоии пули нақдро ба 
миён овард. Ҳукумати Тоҷикистон барои 
пардохтани маоши коргарон ва хизматчиён 
пули нақд надошт. Ин ҳолати ногувор бори 
дигар зарурати ба муомилот баровардани 
пули миллиро ба миён овард. 

Аз ин лиҳоз, аз ҷониби Бонки миллии 
Тоҷикистон пешниҳод карда шуд, ки дар 
доираи Созишномаи мазкур барои қонеъ 
гардонидани талаботи  бозори дохилӣ дар 
баробари рубли русии амалкунанда шакли 
нави он бо рамзҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба муомилот ворид карда шавад. Ин иқдом 
оғози марҳилаи дигари  муомилоти пулӣ 
гардид,  яъне  лоиҳаи рубли миллӣ амалӣ 
гардид.  

Бо мақсади ҳифзи манфиатҳои кишвар ва 

суръат бахшидан ба дигаргунсозиҳои иқти-
содӣ  низоми нави пули миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷорӣ карда шуд. Аз 4 майи 
соли 1995 Комисияи давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба ҷорӣ намудани пули 

миллӣ “Дар бораи аз 10- уми майи соли 
1995 дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба муомилот баровардани пули миллӣ –
рубли тоҷикӣ” қарор қабул кард. Мутобиқи 
ин қарор  Бонки миллии Тоҷикистон  10 
майи соли 1995 дар қаламрави ҷумҳурӣ 
пули миллӣ – рубли тоҷикии барориши 
соли     1994- ро бо арзишҳои 1, 5, 10, 20, 50, 
100,  200, 500, 1000 рубл ба муомилот баро-      
вард. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи  ин 
ислоҳот  дорои  яке аз нишонаҳои муҳими 
давлатдорӣ – пули миллӣ гардид. 

  Иқдоми мазкур дар якҷоягӣ бо дигар 
чорабиниҳои иқтисодию молиявӣ, аз ҷумла 
қабули барномаҳои иқтисодӣ, таҷдиди 
низоми бонкӣ, қабули санадҳои меъёрӣ 
ҳуқуқӣ оид ба сирри бонкӣ ва ҳифзи пасан-
дозҳо имкон дод, ки иқтисодиёти кишвар 
давраи мушкили коҳишёбӣ ва пастравиро 
батадриҷ паси сар намояд. 

Маҳз дар ҳамин давра зарурати қабули 
як зумра санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба миён 
омад, ки мақсад ва вазифаҳои Бонки миллии 
Тоҷикистонро ба сифати бонки танзимгар 
равшан намуда, мутобиқи меъёрҳои байнал-
миллалӣ фаъолияти онро ба роҳ монад.

Дар раванди барпо шудани низоми 
ягонаи пулию қарзӣ аҳамияти ба узвияти 
Хазинаи байналмилалии асъор пазируфта 
шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр муҳим 
арзёбӣ мешавад. Ин ташкилоти бонуфузи 
молиявии байналмилалӣ, ки ҳадафи асосии 
он кумак ба мамлакатҳои рӯ ба инкишоф 
ва бартараф сохтани оқибатҳои бӯҳронҳои 
сиёсиву иҷтимоӣ мебошад, баъди ба 
расмият даровардани санадҳои дахлдор 
Тоҷикистонро ба узвияти комилҳуқуқи ин 
ташкилот пазируфт.

Ин рӯйдоди муҳим аз ҷониби мута-
хассисони соҳаи иқтисодиёт  ҳамчун 
қадами ҷиддӣ ва оғози давраи сифатан 
нави ислоҳоти иқтисодии мамлакат баҳои 
сазовор гирифт. Ҳамин тариқ,  рубли тоҷикӣ 
яке аз василаҳои асосии ба даст овардани 

Тасвири 4. 
1 рубл ва 1000 рубли тоҷикии барориши 

с. 1994.
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истиқлолияти иқтисодии кишвар гардид 
ва он имкон дод, ки то андозае комёбиҳои 
макроиқтисодӣ ба даст оварда шаванд.  

Пулҳо, ки дар байни мардум зиёд гардиш 
мекунанд , воситаи муассири таблиғоти 
арзишҳои миллӣ , давлатӣ ва фарҳангӣ 
низ  мебошанд. Аз ин рӯ дар аввалин 
пулҳои миллӣ – рубли тоҷикӣ рамзҳои 
давлатӣ – нишон ва парчами миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дода шуда                            
буданд. 

Бо гузашти якчанд сол ва бо назар-
дошти мӯътадил гардидани вазъи сиёсӣ 
ва иҷтимоию иқтисодии мамлакат зару-
рати гузаронидани ислоҳоти дигари  пулӣ 
ва ба муомилот баровардани пули сирф 
миллӣ ва дорои унсурҳои ҳимоявии муосир, 
ки мебоист ҳамзамон мероси таърихию 
фарҳангии тоҷиконро таҷассум намояд, ба 
миён омад. 

Ҳамин тариқ, бо мақсади татбиқи сиёсати 
самараноки иқтисодӣ, суръатбахшӣ ба 
дигаргуниҳои иқтисодӣ ва бунёди низоми 
мустақили пулии Тоҷикистон бо ташаббуси 
шахсӣ ва дастгирии бевоситаи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар хусуси ҷорӣ кардани пули 
миллии Тоҷикистон қарор қабул гардид.

Ба муомилот баровардани пули миллӣ 
барои рушди минбаъдаи ҷумҳурӣ аҳамияти 
муҳими иқтисодӣ дошт ва падидаи сиёсӣ, 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангие гардид ва  
аз ҷониби Хазинаи байналхалқии асъор даст-
гирӣ ёфт.

Ҳадафи асосии ҷорӣ намудани низоми 
нави пулӣ, пеш аз ҳама,  густариши ислоҳоти 
молиявӣ, рушди бахши воқеии иқтисодиёт, 
баланд бардоштани сифат ва қобилияти 
рақобатии  маҳсулоти саноатию кишоварзӣ, 
таҳкими иқтидори содироти мамлакат ва то 
андозаи имкон таъмин намудани зиндагии 
осудаи мардум  буд.

Дар натиҷа, тибқи Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 
2000-ум “Дар бораи ба муомилот баро-
вардани пули миллии сомонӣ” -  30-уми 
октябр  пулҳои нав бо арзиши 1, 5, 10,  20, 
50, 100 сомонӣ ва 1, 5, 20, 50 дирами коғазӣ 
аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ба 
муомилот бароварда шуданд.

Пулҳои “сомонӣ” дар  корхонаи олмонии 
Giesecke & Devrient GmBx  - Олмон  чоп карда 
шуданд. Пули нав ба ифтихори  асосгузори 
аввалин давлати мутамаркази асримиёнагии 
тоҷикон Исмоили Сомонӣ  номгузорӣ гардид. 

Тасвири 5.
100 сомонии барориши с.1999.

Дар раванди барпо шудани низоми 
ягонаи пулию қарзӣ аҳамияти ба 
узвияти Хазинаи байналмилалии 
асъор пазируфта шудани Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бисёр муҳим арзёбӣ 
мешавад. Ин ташкилоти бонуфу-
зи молиявии байналмилалӣ, ки 
ҳадафи асосии он кумак ба мамла-
катҳои рӯ ба инкишоф ва барта-
раф сохтани оқибатҳои бӯҳронҳои 
сиёсиву иҷтимоӣ мебошад, баъди 
ба расмият даровардани санадҳои 
дахлдор Тоҷикистонро ба узвияти 
комилҳуқуқи ин ташкилот пазируфт.

МЕВА ҲОИ ШИРИНИ ИСТИҚ ЛОЛ
НИЗОМИ ПУЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ...



ИЮЛ-СЕНТЯБР 2021 ● БТҶ70

◙
 Ш

УМ
ОР

АИ
 Ҷ

АШ
НӢ

 Ба муомилот бароварда шудани пули 
комилан миллии  сомонӣ, дар назди низоми 
бонкии мамлакат вазифаҳои нав гузошт. 
Низоми бонкии мамлакати мо ба низоми 
умумиҷаҳонии бонкӣ шомил гардид. Дар 
навбати худ Бонки миллии Тоҷикистон 
кӯшиш ба харҷ дод, ки тамоми навгониҳои 
олами бонкдории ҷаҳонро дар фаъолияти 
хеш ҷорӣ намояд ва баробари онҳо ҳамқа-
дами замон  бошад. Ба меъёрҳои байнал-
халқии ҳисобдорӣ гузаштани низоми бонк-
дории Тоҷикистон ҳамкории бонкро ба 
низоми бонкдории ҷаҳонӣ боз ҳам қавитар 
гардонд. 

Дар пулҳои “сомонӣ” рамзҳои давлатӣ ва 
фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон  тасвир 
карда шудаанд. Ҳамзамон дар пулҳои 
нав  расми арбобони бузурги гузашта ва 
муосири халқи тоҷик, ёдгориҳои меъморӣ ва 
таърихии Тоҷикистон, ашёи санъату ҳунари 

мардуми тоҷик ҷой дода шудааст. 
Яке аз омилҳои  муҳими гардиши пул 

ва устувории қурби он муҷаҳҳаз будан 
бо унсурҳои ҳимоявӣ мебошад. Аз ин рӯ, 
Бонки миллӣ ба ин ҷиҳати масъала низ 
диққати ҷиддӣ медиҳад.  Пули сомонӣ 
дорои пешрафтатарин унсурҳои ҳимоявӣ  
мебошад.

Низоми пулӣ падидаи шахшуда набуда, 
вобаста ба шароити молиявӣ, иқтисодӣ 
ва талаботи бозори дохилӣ ва берунӣ дар 
инкишоф ва такомул аст. Яъне, ҳар сари 
чанд вақт зарурати даровардани тағйирот 
дар низоми пулӣ ба миён меояд. Аз 10 – уми 
сентябри соли 2010 бо мақсади ба танзим 
даровардани сохтори пули нақд дар бозор, 
мутобиқи Қарори Раёсати Бонки миллии 
Тоҷикистон аз 31- уми августи соли 2010 
фирқаҳои нави пули сомонӣ бо арзиши 3, 
200, 500 сомонӣ ба муомилот бароварда 
шуданд. Соли 2013 барои пурзӯр намудани 
унсурҳои ҳимоявии пул, пулҳои дорои 
унсурҳои ҳимоявии лазерӣ ба муомилот 
бароварда шуданд.

Нахустин тангаҳои филизии Тоҷикистони 
соҳибистиқлол дар чорчӯбаи  ислоҳоти 
дувуми пулии солҳои 2000-2001 бароварда 
шудаанд. Соли 2001 ба ивази дирамҳои 
коғазӣ, ки зуд фарсуда мешуданд, дирамҳои 
филизӣ бо арзиши 5, 10, 20, 25, 50 дирам ва 
ҳамчунин тангаҳои филизӣ бо арзиши 1, 3, 
5, сомонӣ ба муомилот ворид гардиданд.

Ин сиккаҳо дар сиккахонаи ш. Санкт- 
Петербурги Русия зарб зада шудаанд. 

Силсилаҳои баъдии тангаҳои филизии 
Бонки миллии Тоҷикистон  дар сиккахонаи 
Ҷумҳурии Қазоқистон зарб шудаанд.

Маҷмӯаи тангаҳои муомилотии силсилаи 
чорум ва кунунӣ бо ороиши нав дар партави 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ эълон намудани соли 2018 омода 
гардидааст.  Силсилаи нави тангаҳои БМТ  
бо унсурҳои нави ҳимоявӣ муҷаҳҳаз гардо-
нида шудаанд.          

Тасвири 6. 
Сиккаҳои Тоҷикистон, барориши 

с.2001.
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Қобили қайд аст, ки моҳи ноябри 
соли 2004 аввалин тангаҳои хотиравии 
Тоҷикистон вориди муомилот гардиданд: 
тангаҳои арзиши 5 сомонӣ ба ифтихори 
10-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва тангаҳои арзиши 3 сомонӣ ба 
ифтихори 80-солагии пойтахти Тоҷикистон, 
ш. Душанбе. Ин тангаҳо дар ду шакл — аз 
нуқра ва маводи омехта (латун ва мелхиор) 
сикка зада шудаанд. 

 Ислоҳоти пулии соли 2000 - ум анҷоми 
мантиқии давраи барқароршавии шабакаи 
бонкӣ, барпо намудани сиёсати пулию 
қарзӣ ва ташкилшавии низоми миллии пулӣ 
гашта, барои рушду такомул, вусъату инки-
шофи ҳаматарафаи бахши молиявии иқти-
содиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат 
кард.

Ҳамин тариқ низоми пулии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон дар давраи  30 соли  истиқло-
лият  марҳилаҳои  зеринро паси сар наму-
дааст:

1. Гардиши пулҳои шӯравӣ-  1991-           
1993.

2. Гардиши пулҳои Федератсияи Россия 
– 1993-1994. 

3. Гардиши рубли тоҷикӣ – 1995-2000.
4. Гардиши пули “сомонӣ”- 2000 ва то 

имрӯз.  
 Тавре мебинем, се давраи аввал давраҳои 

гузариш ба пули сирф миллӣ – “сомонӣ” 
буданд. Аз ҳама давраи давомдор давраи 
чорум-гардиши пули миллии “сомонӣ” 
мебошад, ки 21 сол инҷониб давом дорад. 

Имрӯз низоми  бонкии  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон яке аз самтҳои авлавиятноки 
сиёсати давлат ва фаъолияти Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 
Агар ба таърихи сисолаи  соҳибистиқлолии 
ҷумҳурӣ назар афканем, мебинем,  ки дар 
ин самти муҳим корҳои арзанда ба анҷом 
расида, дар баланд бардоштани иқтидори 
кишвар ва шинохти он дар арсаи байналми-
лалӣ иқдомҳои зиёд рӯи кор омадаанд. 

Вақт бори дигар собит сохт, ки қарор 
дар бораи ташкил намудани низоми пулии 
мустақил иқдоми дурусту саривақтии стра-
тегӣ буд, ки ба ташаккули истиқлолияти 
иқтисодии мамлакат заминаи мусоид 
гузошт. 

Ҳоло, ки дар пешорӯи ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии кишварамон қарор 
дорем, метавонем гӯем, ки низоми бонкии 
мамлакати мо дар ин муддат таҷрибаи 
бузурге ҳосил кард. Аз ин рӯ, бо боварӣ 
иброз доштан мумкин аст, ки сохторҳои 
марбута баҳри рушди бемайлони низоми 
пулии мамлакат, дар иҷрои вазифаҳои 
худ, ҳифзи манфиатҳои миллии ҷумҳурӣ 
минбаъд низ саҳми босазо хоҳанд гузошт.

Манижаи Довудӣ, 
масъули Осорхонаи БМТ.

Тасвири 7. 
Сиккаҳо ҷашнии Тоҷикистон.
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16 сентябри соли равон 
дар шаҳри Душанбе 
бо ташаббуси БДА 
“Амонатбонк”, ки як 
соли охир раисии Шӯрои 
Иттиҳоди байнибонкии 
Созмони ҳамкориҳои 
Шанхайро ба уҳда дошт, 
ҷаласаи навбатии иттиҳоди 
номбурда баргузор гардид. 
Дар кори он муовини 
якуми Сарвазири ҷумҳурӣ 
Давлаталӣ Саид, котиби 
генералии СҲШ Владимир 
Норов, раиси Бонки 
миллии Тоҷикистон Ҳоким 
Холиқзода, раиси Раёсати 
БДА ҶТ «Амонатбонк» 
Сироҷиддин Икромӣ ва 
роҳбарони бонкҳои аъзо ва 

бонкҳои шарики Иттиҳоди 
байнибонкии Созмони 
зикршуда, аз қабили 
роҳбарони Ширкати мо- 
лиявию инфрасохтории 
Ҷумҳурии Ҳиндустон, 
Бонки давлатии рушди 
Хитой, “Ҳабиб Бонк 
Лимитед”-и Ҷумҳурии 
Исломии Покистон, 
Корпоратсияи давлатии 
рушд “ВЭБ.РФ”, Бонки 
рушди Қазоқистон, ҶСК 
“РСК Банк”-и Ҷумҳурии 
Қирғизистон ва ҶС “Бонки 
миллии фаъолияти иқти-
соди хориҷии Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон” қисман дар 
шакли ҳузури бевосита 
ва дар шакли маҷозӣ 

иштирок ва суханронӣ 
намуданд.

Иштирокдорони маҷлис 
дар ҷараёни баргузории 
ин чорабинӣ 6 масъалаи 
муҳимро, ки ба тақвият 
бахшидани ҳамкориҳои 
дуҷониба ва бисёрҷониба 
равона карда шудаанд, 
мавриди баррасӣ қарор 
доданд. Аз он ҷумла:
• Васеъ намудани ҳамко-

риҳо бо институтҳои 
молиявии давлатҳои 
нозир ва шарикони муко-
ламаи СҲШ;

• Тақвият бахшидани 
ҳамкориҳо бо ташки-
лотҳои молиявие, ки дар 
қаламрави СҲШ ва Осиё 

Стратегияи рушди минбаъдаи Иттиҳоди 
байнибонкии Созмони ҳамкории Шанхай қабул шуд

Стратегияи рушди минбаъдаи Иттиҳоди байнибонкии Созмони ҳамкории Шанхай 
барои давраи миёнамуҳлати солҳои 2022 – 2026 дар давраи раисии БДА ҶТ “Амонатбонк” 
дар Иттиҳоди байнибонкии СҲШ  дар пойтахти ҷумҳурӣ аз ҷониби роҳбарони бонкҳои 
аъзои Иттиҳод ба имзо расида, қабул гардид.

Ҳ АМКОРИҲОИ СҲШ
СТРАТЕГИЯИ РУШДИ МИНБАЪДАИ ИТТИҲОДИ БАЙНИБОНКИИ ...
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амал мекунанд;
• Қабули Стратегияи 

рушди минбаъдаи 
Иттиҳоди байнибонкии 
СҲШ барои давраи 
миёнамуҳлат (солҳои 
2021-2022);

• Ҳамкории бонкҳои аъзои 
Иттиҳоди байнибонкии 
СҲШ дар бахши сармоя-
гузорӣ; 

• Ҳамкориҳо дар самти 
табодули таҷриба ва 
тайёр намудани мутахас-
сисон;

• Баррасӣ ва ба воситаи 
овоздиҳӣ интихоб 
намудани раиси Шӯрои 
Иттиҳоди байнибонкии 
СҲШ барои солҳои 2021-
2022. 

Нахуст раиси БДА 
“Амонатбонк” Сироҷиддин 
Икромӣ ба ҳайси раиси 
Шӯрои Иттиҳоди байни-
бонкии СҲШ кори ҷаласаро 
ифтитоҳ ва меҳмононро 
ба Тоҷикистони офтобӣ 
хайрамақдам гуфта, қайд 
кард, ки аз ибтидои кор 
Иттиҳоди байнибонкии 
СҲШ ҳамчун олати кумак 
барои амалӣ намудани 
лоиҳаҳои ҳамкориҳои 
иқтисодӣ, ки аз ҷониби 
сарони давлатҳои созмони 
зикршуда тасдиқ гарди-
даанд, ташкил шуда буд. 
Бинобар сабаби он ки 
кори СҲШ дар асоси прин-
сипҳои баробарҳуқуқӣ, 
эҳтироми тарафайн ва 
ба назар гирифтани 
манфиатҳои якдигар ба 
роҳ монда шудааст, кори 
амалии Иттиҳоди байни-
бонкӣ низ маҳз аз рӯйи 
ҳамин принсипҳо татбиқ 
мегардад. Мо то имрӯз 
кӯшиш мекунем ин прин-
сипҳоро дастури амали 

худ қарор дода, бо ин роҳ 
ҳамкории мутақобила ва 
рушдро таҳким бахшем.  

Сироҷиддин Икромӣ 
ба фаъолияти Иттиҳоди 
байнибонкӣ дахл намуда 
иброз дошт, ки Иттиҳод 
дар давраи чандсолаи 
фаъолияти худ корҳоро 
болои маблағгузории 
лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
идома медиҳад. Барои 
ҳалли масъалаҳои марбут ба 
пешбурди лоиҳаҳои дуҷо-
ниба дар чорчӯбаи СҲШ 
заминаи хуби ҳуқуқӣ вуҷуд 
дорад, зеро санадҳои зарурӣ 
қабул карда шудаанд. 

Қайд гардид, ки имсол 
муҳлати амали Стратегияи 
миёнамуҳлати Иттиҳоди 
байнибонкии Созмони 
ҳамкории Шанхай барои 
солҳои 2017 – 2021 ба 
охир мерасад. Дар давраи 
раисии худ дар сохтори 
Иттиҳоди байнибонкии 
СҲШ, БДА “Амонатбонк” 
лоиҳаи Стратегияи навро 
барои солҳои 2022-2026 дар 

Ҳ АМКОРИҲОИ СҲШ
СТРАТЕГИЯИ РУШДИ МИНБАЪДАИ ИТТИҲОДИ БАЙНИБОНКИИ ...

Иттиҳоди байни-
бонкии СҲШ 
маркази ҳамкории 
мутақобила дар 
доираи СҲШ буда, 
гардиш ва ворид 
шудани сармо-
ягузориҳои нав, 
ки барои амалӣ 
намудани лоиҳаҳои 
авлавияти бештар 
доштаро таъмин 
менамояд ва барои 
кишварҳои мо 
аҳамияти ҳаётан 
муҳим дорад. 
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ҳамкорӣ бо бонкҳои аъзои 
Иттиҳоди байнибонкӣ таҳия 
намуд. Мо, - гуфт номбурда, 
- ба тамоми ҳамкорони худ 
аз бонкҳои аъзои Иттиҳоди 
байнибонкии СҲШ барои 
саҳм ва шарҳҳои арзиш-
манд, ки дар ин санади 
барои ҳамаи мо муҳим 
инъикос ёфтаанд, миннат-
дорӣ баён менамоем.  

Баъд сухани шодбошӣ  ба 
муовини якуми Сарвазири 
ҷумҳурӣ Давлаталӣ Саид 
дода шуд.   

- Дар ибтидо мехоҳам 
ҳамаи шуморо ба ҷашни 
20-солагии таъсисёбии 
Созмони ҳамкории Шанхай 
самимона табрик намоям. 
Тоҷикистон ҷаласаи 
имрӯзаи Иттиҳоди байни-
бонкии СҲШ-ро ҳамчун 
имконияти таҳлили ҳамаҷо-
нибаи натиҷаи муноси-
батҳои қариб 17-солаи мо, 
муҳокимаи рушди минбаъда 
ва такмили сатҳи шарикӣ 
баҳо медиҳад, - иброз намуд 
номбурда. Қайд карда шуд, 

ки вазъияти феълии ҷаҳон 
зарурияти зиёд намуда- 
ни иқтидори Иттиҳоди 
байнибонкии СҲШ-ро дар 
самти ба таври муносиб 
вокуниш нишон додан 
ба мушкилоти молиявию 
иқтисодӣ талаб мена-
мояд. Дар шароити муосир 
моҳияти боз ҳам зичтар 
мутобиқ кардани амалҳо, 
аз он ҷумла роҳу муноси-
батҳо барои рушди иқти-
содиёти миллӣ аз пештара 
дида афзунтар мегардад.  
Ба андешаи мо, - гуфт 
Давлаталӣ Саид, - маҳз 
механизмҳои интеграт-
сияи минтақавӣ имкон 
медиҳанд, ки бартарии 
бонкҳо-аъзои Иттиҳоди 
байнибонкии СҲШ сама-
ранок амалӣ шаванд, зеро 
кӯшишҳои муштарак мета-
вонанд самараи бештар 
оваранд. 

Cипас, дар назди 
ҳозирин раиси Бонки 
миллии Тоҷикистон 
Ҳоким Холиқзода сухан-

ронӣ намуда, иброз дошт, 
ки  тайи солҳои охир дар 
чорчӯбаи фаъолияти СҲШ 
корҳои зиёд ва муҳим, 
ки ба таҳкими амният, 
субот ва сулҳ дар минтақа, 
таъмини рушди иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва гуманитарӣ, 
ба роҳ мондани ҳамко-
риҳои тиҷоратию иқти-
содӣ ва ташкили шароити 
мусоид дар бахши тиҷорат 
ва маблағгузорӣ равона 
гардида буданд, анҷом 
дода шуданд. Таҷрибаи 
феълии мусбати ҳамко-
риҳои низомҳои молиявӣ 
ва бонкии Тоҷикистон  ва 
кишварҳои шарикони 
минтақа дар доираи СҲШ 
мисоли барҷастаи он ба 
шумор меравад. 

Иттиҳоди байнибонкии 
СҲШ маркази ҳамкории 
мутақобила дар доираи 
СҲШ буда, гардиш ва 
ворид шудани сармоя-
гузориҳои нав, ки барои 
амалӣ намудани лоиҳаҳои 
авлавияти бештар доштаро 
таъмин менамояд ва барои 
кишварҳои мо аҳамияти 
ҳаётан муҳим дорад.  

– Ба андешаи мо, - гуфт 
дар идомаи суханронии 
худ Ҳоким Холиқзода, – 
дар робита ба гуфтаҳои 
боло фаъол кардани кори 
Иттиҳоди байнибонкӣ, ки 
ба амиқ намудани ҳамко-
риҳои тиҷоратию иқтисодӣ 
ва сармоягузорӣ равона 
карда шудаанд, ҷиҳати 
кумак ба рушди устувори 
иқтисодиёти мамолики 

Ҳ АМКОРИҲОИ СҲШ
СТРАТЕГИЯИ РУШДИ МИНБАЪДАИ ИТТИҲОДИ БАЙНИБОНКИИ ...
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минтақа, баланд бардош- 
тани некуаҳволӣ ва сатҳи 
зиндагии аҳолии давлатҳои 
аъзои СҲШ, ниҳоят муҳим 
мебошад. Қайд кардан 
ба маврид аст, ки имрӯз 
вусъат додани ҳамкориҳо 
дар самти пешниҳоди 
хатҳои қарзӣ ва заёмҳои 
байнибонкӣ дар доираи 
СҲШ аз масъалаҳои 
ниҳоят муҳим ба шумор 
меравад. Боварӣ дорам, ки 
қабули Стратегияи рушди 
минбаъдаи Иттиҳоди 
байнибонкии СҲШ барои 
давраи миёнамуҳлат 
(2022-2026) ҷиҳати баланд    
бардоштани устувории 
рушди молиявӣ ва иқти-
содии давлатҳои аъзои СҲШ 
ба воситаи маблағгузориҳои 
муштараки лоиҳаҳои ба 
соҳаҳои авлавиятдошта, 
заминаи мустаҳкам хоҳад 
гузошт. 

Тавре болотар ишора шуд, 
дар идомаи ҷаласа  котиби 
генералии СҲШ Владимир 
Норов ва роҳбарони бонкҳои 
аъзо ва бонкҳои шарики 
Иттиҳоди байнибонкии 
Созмони зикршуда – Паван 
Кумар, муовини директори 
иҷроияи Ширкати молия-                                         
вию инфрасохтории 
Ҷумҳурии Ҳиндустон,           
А. Сарақулов, раиси 
ҶС “Бонки рушди 
Қазоқистон”, Чжао Хуан, 
раиси Шӯрои директорони 
“Бонки давлатии рушди 
Хитой”, Фарҳан Талиб, 
роҳбари минтақавӣ оид 
ба кишварҳои Хитой ва 

Сингапури “Ҳабиб Бонк 
Лимитед”-и Ҷумҳурии 
Исломии Покистон, 
С. Сторчак, бонкдори 
калони Корпоратсияи 
давлатии рушди “ВЭБ.
РФ”, У. Шамшеев, муовини 
раиси ҶСК “РСК Банк”-и 
Ҷумҳурии Қирғизистон, 
А. Мирсоатов, раиси ҶС 
“Бонки миллии фаъо-
лияти иқтисоди хориҷии 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон”, 
В. Ананич, раиси ҶСК 
“Бонки Амонатгузории 
“Беларусбонк”, Н. Ман- 
дуула, директори иҷроияи 
асосии “Бонки рушди 
Муғулистон” ва С. Василев, 
муовини раиси “Бонки 
рушди АврОсиё” дар шакли 
ҳузури бевосита ва дар 
шакли маҷозӣ иштирок ва 
фикру андеша ва пешниҳо-
доти ҷолиби худро дар 
мавриди боз ҳам беҳтар 
намудани фаъолияти 
минбаъдаи Иттиҳоди 
байнибонкии СҲШ баён 
карданд. 

Сипас, дар идомаи ҷаласа 
дар фазои тантанавӣ масъу-
лияти раисӣ дар Иттиҳоди 
байнибонкии Созмони 
ҳамкории Шанхай аз ҷониби 
раиси Раёсати БДА ҶТ 
“Амонатбонк” Сироҷиддин 
Икромӣ  барои солҳои 2021 - 
2022 ба А. Мирсоатов, раиси 
ҶС “Бонки миллии фаъо-
лияти иқтисоди хориҷии 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон” супо-
рида шуд.

Дар қисмати охири 
ҳамоиш бо ба имзо раси-
дани санадҳои асосӣ – 
Пайнавишти ҷаласаи 17-и 
Шӯрои Иттиҳоди байни-
бонкии СҲШ ва Стратегияи 
рушди минбаъдаи Иттиҳоди 
байнибонкии Созмони 
ҳамкории Шанхай барои 
давраи миёнамуҳлати 
солҳои 2022 – 2026  кори 
ҷаласаи навбатии Иттиҳоди 
зикршудаи СҲШ анҷом ёфт. 

Таҳияи 
Абдуғаффор Қурбонов, 

сармуҳаррири “БТҶ”.

Ҳ АМКОРИҲОИ СҲШ
СТРАТЕГИЯИ РУШДИ МИНБАЪДАИ ИТТИҲОДИ БАЙНИБОНКИИ ...
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Қаҳрамони лавҳаи мо 
- Рустамова Зайнаб яке 
аз фарзандони ин марди 
наҷиб мебошад, ки имрӯз 
роҳбари яке аз шуъбаҳои 
Идораи низоми пардохти 
Бонки миллии Тоҷикистон 
ба шумор меравад.                                                      

НАСИҲАТЕ, КИ БАРОИ 
ЯК УМР ДАР ХОТИРАИ 
ЗАЙНАБ НАҚШ БАСТААСТ

Ин насиҳат дар 
раванди зиндагиаш 
ба шиори ҳамешагии 
фаъолияти меҳнатиаш 
мубаддал гашт ва то 
имрӯз тибқи он амал 
менамояд. 

“Ҳамеша дар зиндагӣ 
ростқавл, инсон-
дӯст, ватанпарвар 
бошед ва бо меҳнати 
ҳалол зиндагии хешро 
пеш баред” – мегуфт 
падари бузургвораш ба 
фарзандон. Маҳз бо ин 
мақсад ӯ ҳамаи онҳоро бо 
тарбияи хубу намунавӣ 
ба воя расонида, соҳиби 
маълумоти олӣ гардонид 
ва ба роҳи рости зиндагӣ 
раҳнамоӣ кард.  Падари 
Зайнаб - Рустамов 
Кавгак  шахси бофарҳанг, 
хоксор ва соҳиби 
вазифаи   масъулиятнок 
буд.  Номбурда чандин 
сол роҳбарии шуъбаи 
минтақавии Бонки 
миллии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Данғараро ба 
уҳда дошт. 

Зайнаб Рустамова: 
Орзуҳоям амалӣ гаштанд

Зан-Модар  дар оилаи тоҷик ҳамеша мавқеи хоcса дошт ва имрӯз ҳам ин рисолати 
худро дар сатҳи баланд иҷро менамояд. Зеро иффату зебоӣ, фурӯтаниву маърифатнокии 
Модар, ки чароғи рӯшани ҳар як хонадон аст, дар ҳама давру замон ба кору зиндагии 
аҳли оилаи ҷомеа таровату покизагӣ мебахшад.

Тавре худи ӯ мегӯяд, маҳз 
қиблагоҳаш боис гардид, 
ки аз синни хурдӣ дар 
қалби кучаки Зайнаб меҳре 
нисбат ба соҳаи низоми 
бонкӣ пайдо шаваду ба-                                                         
рои доимӣ маскан                                                     
бигирад.  

ХОНУМИ Д АВРОНИ ИСТИҚ ЛОЛ
ОРЗУҲОЯМ АМАЛӢ ГАШТАНД
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Ӯ ҳанӯз аз хурдсолӣ ба 
панду насиҳатҳои падар 
ҳамвора гӯш медод ва кӯшиш 
мекард, ки дар оянда сазо-
вори боварӣ ва ифтихори 
падар гардад. Маҳз бо ин 
мақсад дар даврони мактабӣ 
дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №2 ба номи 
А.С. Пушкини ноҳияи Данғара 
бо шавқу завқи беандоза 
мехонд, ба намуди варзиши 
волейбол майлу рағбат дошт 
ва ҳатто дар мусобиқаҳои 
ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳу-
риявӣ ширкат меварзид. Соли 
1981 сазовори номи баланд 
донишҷӯ шуда, соли 1986 
Институти хоҷагии қишлоқи 
Тоҷикистонро хатм намуд. 

Пас аз хатми донишкада 
Зайнаб фаъолияти кории 
худро дар шуъбаи хоҷагии  
қишлоқи ноҳияи Данғара 
ҳамчун иқтисодчӣ оғоз 
намуда, баъдан дар якчанд 
корхонаю муассисаҳои 
давлатии кишвар фаъолияти 
худро идома дод.     

Ниҳоят орзӯи деринааш 
амалӣ гардид ва соли 1994 ба 
ҳайси муҳосиби дараҷаи II 
шуъбаи ҳисоббаробаркуниҳои 
байнибонкии Мудирияти 
ҳисоббаробаркунии Бонки 
миллии Тоҷикистон ба кор 
қабул карда шуд. Солҳои 
зиёд бо шавқу завқ кор кард 
таҷрибааш зиёду маҳораташ 
баланд гардид. Соли 2015 ба 
ҳайси сармутахассиси шуъбаи 
пардохтҳои байнибонкии 
Идораи низоми пардохти 
Бонки миллии Тоҷикистон 
корро идома дода, аз соли 

2020 то имрӯз сардори шуъбаи 
пардохтҳои байнибонкии 
Идораи низоми пардохти 
Бонки миллӣ мебошад. Зайнаб 
аз касби интихобкардааш розӣ 
буда, аз вазифаи феълиаш 
ифтихор мекунад, зеро 
ҳамеша орзу мекард, ки дар 
низоми бонкии кишвар фаъо-
лият намояд ва дар пешрафти 
он саҳми хоксоронае дошта 
бошад. Ӯ зимни суҳбат 
изҳор намуд, ки низоми 
молияву бонкии кишвар 
яке аз омилҳои муҳимми 
рушди иҷтимоиву иқтисодии 
Тоҷикистон ва беҳтар шудани 
сатҳи зиндагии мардум ба 
ҳисоб меравад. 

Вақте мо дар бораи 
фаъолияти Идораи низоми 
пардохти БМТ аз вай пурсон 
шудем, Зайнаб бо як меҳр 
ва завқи хоса ба саволи мо 
ҷавоб дода, гуфт: “Нисбат ба 
солҳои гузашта навовариҳою 

пешравиҳо зиёд гардидаанд, 
аз ҷумла: гузаронидани 
пардохтҳо ба таври электронӣ, 
оғози кори Низоми автомати-
шудаи байнибонкии интиқоли 
маблағҳо ва ҳамкорӣ бо ишти-
рокчиёни Низоми пардохти 
миллии “Корти миллӣ”, 
Низоми пардохти байналми-
лалии “VISA” аз рӯи амали-
ётҳои дар қаламрави кишвар 
амалигашта (лоиҳаи TJNNSS)), 
Mastercard ва ғайраҳо”. 

Рустамова Зайнаб дар тӯли 
солҳои зиёди фаъолият дар 
Идораи низоми пардохти 
Бонки миллии Тоҷикистон 
таҷрибаи кофӣ гирифтаю 
устод ё мутахассиси соҳа 
гашта бошад ҳам, ҳамкорони 
худ -  Шарофиддинов Ҳамдам 
ва Юсупова Зумрадро усто-
дони худ мешуморад. Маҳз 
муносибати хуб ва инсондӯс- 
тонааш бо дигар кормандони 
шуъба ва Идора атрофиён 

Рустамова Зайнаб дар давоми фаъолияти худ дар 
Бонки миллии Тоҷикистон ба хотири  баланд бардош- 
тани сатҳи дониш ва маҳорати касбии хеш дар якчанд 
курсҳои таълимӣ ва семинарҳои омӯзишии кишварҳои 
Қазоқистон, Хитой, АМА, Узбекистон ва Русия ширкат 
варзидааст. Тавре худи ӯ мегӯяд, аз ҳар як сафари хеш 
ба мамлакатҳои хориҷа ва иштирок дар машғулиятҳои 
омӯзишӣ ва барои фаъолияти касбиаш дониш ва 
маълумотҳои ҷолибу судманд ба даст меовард.  

ХОНУМИ Д АВРОНИ ИСТИҚ ЛОЛ
ОРЗУҲОЯМ АМАЛӢ ГАШТАНД
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ӯро ҳамчун роҳбари оқилу 
меҳрубон серталаб мешино-
санд ва эҳтиром мекунанд. 
Зеро дар ҳама ҳолатҳои 
мушкили корӣ ва шахсии 
кормандон вай доимо омодаи 
маслиҳат, дастгирӣ ва кумак 
мебошад.

 Зайнаб  аз рӯйи вазифаи 
ишғолкардаш барои таъмини 
фаъолияти мунтазами Низоми 
автоматишудаи байнибонкии 
интиқоли маблағҳо ва иҷрои 
вазифаҳо дар асоси қоидаҳои 
фаъолияти низоми мазкур 
масъул мебошад. Бинобар ин, 
ҳангоми дар Низоми авто-
матишудаи байнибонкии 
интиқоли маблағҳо ба вуҷуд 
омадани садамаҳо, носозиҳо 
ва ҳолатҳои фавқулода бо 
мутахассисони Департаменти 
технологияҳои иттилоотӣ 
ҳамкорӣ намуда, ҳолатҳои 
мазкурро дар дафтари махсус 
ба қайд мегирад.

Номбурда дар давоми фаъо-

лияти худ дар Бонки миллии 
Тоҷикистон ба хотири  баланд 
бардоштани сатҳи дониш 
ва маҳорати касбии хеш дар 
якчанд курсҳои таълимӣ 
ва семинарҳои омӯзишии 
кишварҳои Қазоқистон, 
Узбекистон ва Русия ширкат 
варзидааст. Тавре худи ӯ 
мегӯяд, аз ҳар як сафари хеш 
ба мамлакатҳои хориҷа ва 
иштирок дар машғулиятҳои 
омӯзишӣ барои фаъолияти 
касбиаш дониш ва маълу-
мотҳои ҷолибу судманд ба 
даст меовард.  

Қаҳрамони мо муто-
лиаи китобҳои мухталифро 
дӯст медорад, махсусан ба 
хондани китобҳои бадеӣ 
шавқи беандоза дорад ва 
асарҳои Садриддин Айнӣ, 
китоби “Тоҷикон” – и Бобоҷон 
Ғафуров, асарҳои Ҷалол 
Икромӣ, шеърҳои Мирзо 
Турсунзодаро такрор ба 
такрор мутолиа менамояд. 

ХОНУМИ Д АВРОНИ ИСТИҚ ЛОЛ
ОРЗУҲОЯМ АМАЛӢ ГАШТАНД

Хондани китоб, - мегӯяд 
Зайнаб, - рӯҳи  инсонро 
болида ва хастагияшро рафъ 
менамояд. Беҳуда китобро 
дӯсти беҳтарини инсон нагуф-
таанд.  Тавре шоир фармуда:

Беҳтар зи китоб дар ҷаҳон  
ёре нест,

Дар ғамкадаи замона  
ғамхоре нест,

Ҳар лаҳза аз ӯ ба гӯшаи  
танҳоӣ,

Сад роҳате ҳасту ҳаргиз   
озоре нест.

Имрӯз Зайнаб дар оилаи 
сарҷамъу хушбахт умр ба сар 
мебарад, соҳиби 3 писар ва 3 
набераи нозанин мебошад ва 
оиларо барои худ муқаддас 
мешуморад. Ҳарчанд ҳамсари 
меҳрубонаш ҳангоми хурд 
будани фарзандонаш ин 
дунёро тарк карда буд, ӯ 
тамоми кӯшиши худро ба он 
равона кард, то ки писаро-
нашро дар муҳити шоистаи 
оилавӣ тарбия ва ба воя 
расонад, соҳиби маълумот 
гардонад ва ба ҳаёти мустақи-
лона раҳнамун созад. Ӯ аз 
зиндагии орому осудаи 
мардуми кишвари азизаш 
шукр мекунад ва ифтихор аз 
он дорад, ки аллакай 30 сол 
боз дар Тоҷикистони озоду 
соҳибистиқлол дар ҳалқаи 
фарзандон ва набераҳо 
зиндагӣ мекунад. 

М. Умадуллоева, 
хабарнигори “БТҶ”. 
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ДАЛЕЛҲОИ ҶОЛИБИ ОЛАМИ БОНКДОРӢ

ЭДВАРД БЕЛЛАМИ 100 СОЛ 
ПЕШ ПАЙДОИШИ КОРТҲОИ 
БОНКИРО ПЕШГӮӢ КАРДА 
БУД

Имрӯз ҳаёти одамонро бе 
корти бонкӣ тасаввур кардан 
ғайриимкон аст. Пайдоиш ва 
маъруфияти чунин кортҳоро 
рӯзноманигор ва нависандаи 
асарҳои фантастикии ИМА 
Эдвард Беллами пешгӯӣ карда 
буд. Ӯ дар романи  худ «Нигоҳе 
ба гузашта”, ки соли 1888 
нашр шудааст,  овардааст, ки 
қаҳрамони асар дар охири 
асри 19 ба хоб рафта, баъд 
аз 100 сол, яъне соли 2000 аз 
хоб бедор шуда, мебинад, ки 
ҷомеа дар давоми ин солҳо 
комилан дигаргун шудааст ва 
акнун кортҳои бонкӣ барои 
пардохти молу хизматрасонӣ 
васеъ истифода мешаванд.

Дар китоб омадааст, ки 
ҳамаи шаҳрвандон дар 
Амрикои оянда ӯҳдадоранд, 
ки дар «артиши саноатӣ» кор 
кунанд ва ҳадди ақали ҳаққи 
кори худро гиранд, вале на бо 
пули нақд, балки бо кортҳои 
махсусе, ки ҳоло кортҳои 
дебетӣ номида мешаванд. 

Ба андешаи Беллами, ҳар як 
амрикоии соли 2000 мета-
вонад бо чунин кортҳо дар 
қаламрави кишвар пардохт- 
ҳояшро анҷом диҳад.

КОРТҲОИ БОНКИРО БА 
ИТТИҲОДИ ШӮРАВӢ                   
АЗ ИМА ОВАРДАНД

Ба Иттиҳоди Шӯравӣ 
аввалин кортҳои бонкиро  
амрикоиҳо оварданд. Ширкати  
American Express соли 1958 
дар Иттиҳоди Шӯравӣ  
дафтари худро кушод ва дере 
нагузашта аввалин кортҳои 
бонкӣ пайдо шуданд. Дар 
ибтидо ин кортҳо барои акса-
рияти шаҳрвандони Иттиҳоди 
Шӯравӣ дастрас набуданд. 
Онҳо танҳо дар ташкилотҳое 
истифода мегардиданд, ки 
аз ҷониби Интурист назорат 
карда мешуданд. Соли 1961 
Бонки тиҷорати хориҷии 
ИҶШС (Внешторгбанк СССР) 
барои гузаронидани ҳама 
намудҳои амалиёти асъории 
дорои хусусияти тиҷоратӣ ва 
ғайритиҷоратӣ дошта ҳуқуқ 

Далелҳои ҷолиби олами 
бонкдорӣ

пайдо кард. Бонки давлатии 
ИҶШС роҳбарии методологии 
ҳама намудҳои амалиётҳои 
марбут ба гардиши асъор, 
инчунин дигар воситаҳои 
пардохт бо асъори хориҷиро 
ба Бонки тиҷорати хориҷии 
ИҶШС вогузор намуд. 

Бо гузашти 25 сол, яъне 
соли 1986 Бонки тиҷорати 
хориҷии ИҶШС ба барориши 
кортҳои пластикӣ, ки бо 
низоми Eurocard фаъолият 
мекарданд, оғоз намуд. Корти 
нахустини бонкӣ ба Котиби 
Генералии Кумитаи марказии 
Ҳизби коммунисти Иттиҳоди 
Шӯравӣ  Михаил Горбачёв 
тақдим шуда буд.

ЧАРО МАНАТИ 
ОЗАРБОЙҶОНӢ БА ЕВРО  
МОНАНД АСТ?

Пулҳои манати Озарбойҷон 
барориши солҳои 2005 ва 
баъди он, ҳамчунин  пулҳои 
евро гӯё якхела сохта шудаанд. 
Агар ба навиштаҷоташон 
диққат надиҳӣ онҳоро аз 
ҳам фарқ кардан душвор 
аст. Гап дар сари он аст, ки 
ороиш ва тарҳи ҳардуи ин 
пулҳоро як  тарроҳи австриягӣ 
Роберт Калина анҷом додааст.                   
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Ӯ соли 1996 дар озмуни таҳияи 
тарҳи пулҳои Иттиҳоди 
Аврупо ғолиб шуд ва баъди ба 
муомилот ворид шудани евро 
машҳур гашт.

АКСИ ХАЗИНАДОР ДАР 10 
ДОЛЛАРАИ АМРИКОӢ

Александр Ҳемилтон, 
аввалин хазинадори давлатии 
ИМА аст, ки аксаш дар пулҳои 
10 долларӣ сабт ёфтааст. 
Ӯро ҳамчун арбоби давлатӣ, 
сиёсатмадор, ҳуқуқшинос, 
иқтисоддон, бонкдор ва 
низомӣ ва яке аз “асосгу-
зорони Иёлоти Муттаҳида” 
мешиносанд. Ҳэмилтон дар 
давраи ҷанги шаҳрвандӣ 
барои истиқлолияти Амрико 
ҳамчун афсари артиш мубо-
риза бурда, баъдтар аввалин 
хазинадори ИМА шуд ва дар 
ин вазифа низоми молиявии 
ин кишварро ташкил кард. 
Ӯ яке аз созмондиҳандагони 
сиёсати иқтисодӣ дар давраи 
роҳбарии Ҷорҷ Вашингтон 
буд. Ба хотири саҳми бузурги 
ӯ дар рушди иқтисодиёт, 

тасвири ӯ дар рӯи пулҳои 10 
долларӣ сабт шудааст.

СОҲИБИ ШУМОРАИ 
РЕКОРДИИ КОРТҲОИ 
КРЕДИТӢ

Сокини Калифорнияи 
ИМА Волтер Каванаг  соҳиби 
шумораи рекордии кортҳои 
кредитӣ мебошад. Вай соли 
2005 қариб 1500 дона корти 
бонкӣ дошт ва кортҳои ҷамъ-
кардааш ба ӯ имконият медо-
данд аз бонкҳо то ду миллион 
доллар қарз гирад. Аммо  ӯ 
гуфтааст, ки аксар вақт танҳо 
як корти худро истифода 
мебарад ва дар охири ҳар 
моҳ маблағи онро пардохт 
мекунад. Ӯ ҳоло ба нафақа 
баромадааст ва дар зодгоҳаш 
ӯ бо шумораи рекордии 
кортҳояш шуҳрат дорад.

Волтер бо вуҷуди соҳиби 
кортҳои зиёд буданаш қоидаи 
тиллоии худро дорад ва он  
нагузоштаааст,  ки ӯ қарздор 
шавад. Волтер таърихи қарзии 
комил дорад ва аз он ифтихор 
мекунад. Ӯ маслиҳат медиҳад, 
ки ҳеҷ гоҳ бо кортҳоятон 
қарзҳоеро ҷамъ накунед, ки 

шумо натавонед онҳоро дар 
давоми ду моҳ пардохт кунед. 

БУЗУРГ ТАРИН                    
КОРГОҲИ СИККАЗАНИИ 
ДУНЁ

Корхонаи сикказании 
Филаделфия иқтидори 
бузурги истеҳсоли тангаҳоро 
дорад. Ин корхона бузург-
тарин коргоҳи сикказанӣ дар 
ҷаҳон буда, дорои иқтидори 
сохтани 1,8 миллион танга дар 
як соат, 32 миллион танга дар 

як рӯз ва 13,5 миллиард танга 
дар як сол мебошад. 

Тарҳи аввалин тангаҳои 
амрикоӣ аз ҷониби Конгресси 
ИМА 2 апрели соли 1792 
тасдиқ шуданд. Корхонаи 
сикказании ИМА аввалин 
тангаҳои муомилотии худро 
дар моҳи марти соли 1793 
истеҳсол кард. Ба ҳар касе, 
ки дар он ҷо кор мекард ва 
тангаҳои қалбакӣ месохт ё 
тангаҳои воқеиро медуздид, 
ҳукми қатл дода мешуд. 

Таҳияи 
Аслам Мӯминов, 

“БТҶ”.

ЛА Ҳ ЗАИ ФАРОҒАТ
ДАЛЕЛҲОИ ҶОЛИБИ ОЛАМИ БОНКДОРӢ
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ҲАСАНИ СУЛТОН

 СУРУДИ  ИСТИҚЛОЛ
Ба бахти миллати соҳибфазилат,
Ба поси ҳар ваҷаб хоки биҳиштӣ
Ту гӯйӣ, ин замон аз умқи таърих,
Ба гӯш ояд суруди зардуҳиштӣ:
 «Муборак ҷашни Истиқлоли тоҷик!
 Ҳумоюн толеъу иқболи тоҷик!»
 
Расад аз осмон борони раҳмат,
Ғубори яъсу навмедӣ бишӯяд.
Фалак болад ба бахти мо дигар бор,
Малак моро муборакбод гӯяд:
 «Муборак ҷашни Истиқлоли тоҷик!
 Ҳумоюн толеъу иқболи тоҷик!»

Ҳумои бахту пирӯзию давлат,
Шавад дар осмони мо парафшон.
Паёми мардуми озода орад
- Паёми Оли Сосон, Оли Сомон:
 «Муборак ҷашни Истиқлоли тоҷик!
 Ҳумоюн толеъу иқболи тоҷик!»
 
Ба базми миллати деринафарҳанг,
Ба юмни толеъу иқболи масъуд,
Бихонад дар гулободи Душанбе
Равони Рӯдакӣ бо чангу бо руд:
 «Муборак ҷашни Истиқлоли тоҷик!
 Ҳумоюн толеъу иқболи тоҷик!»
 
Дар ин гулшан дигар ҷойе намонад
Асар аз ҷавру аз бедоди айём.
Кашад сар аз замин то авҷи афлок,
Танини нӯшбоди ҷоми Хайём:
 «Муборак ҷашни Истиқлоли тоҷик!
 Ҳумоюн толеъу иқболи тоҷик!»

Сафо резад сафо аз нури Норак,
Зиё пошад ба дунё нури Роғун.
Пас аз садсолаҳо хомӯш будан
Ба гӯш ояд садои оби Ҷайҳун:
 «Муборак ҷашни Истиқлоли тоҷик!
 Фурӯғи давлату иқболи тоҷик!»
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