
ШАРҲИ НИЗОМИ МОЛИЯВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ДАР СЕМОҲАИ ЯКУМИ СОЛИ 2018 

Дар цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон ба цолати 31 марти соли 2018 дар маҷмуъ 

83 ташкилоти қарзк, 21 ташкилоти суғуртавк, 11 ташкилоти лизингк, 16 ломбард, 

Биржаи фондии Осижи Марказк, Фонди дастгирии социбкории назди Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон (Фонди дастгирии социбкорк) ва Агентии суғуртаи 

иҷтимок ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон (АСИН) фаъолият 

менамоянд. 

Дороицои умумии бахшцои низоми молиявк ба санаи цисоботк дар маҷмуъ 

21,4 млрд. сомониро ташкил медицад, ки дар муқоиса ба цамин давраи соли 2017 

ба маблағи 594 млн. сомонк зижд мебошад. Афзоиши дороицои низоми молиявк 

аз цисоби зижд шудани дороицои ташкилотцои қарзк, ташкилотцои лизингк, 

ташкилотцои cуғуртавк ва Фонди дастгирии социбкорк ба мижн омадааст. 

Нишондицандаи дороицои низоми молиявк нисбат ба маҷмӯи мацсулоти дохилк 

дар ин давра ба 34,0 фоиз баробар гардид. 

Дар сохтори низоми молиявии кишвар низоми бонкк циссаи назаррас 

дошта, дар ҷамъбасти семоцаи якуми соли 2018 дороицои он 96,4 фоизи дороицои 

умумии низоми молиявиро ташкил намуд. Танцо 1,5 фоизи дороицои низоми 

молиявк ба ташкилотцои суғуртавк, 1,1 фоизи он ба ташкилотцои лизингк ва 1,0 

фоиз ба Фонди дастгирии социбкорк рост меояд. 

Сохтори низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Ташкилотҳои қарзӣ 102 20 147 96,9 83 20 617 96,4 2,3

          Бонкҳо 16 17 447 83,9 17 17 785 83,2 1,9

             Бонкҳои давлатӣ 3 9 400 45,2 3 9 474 44,3 0,8

             Бонкҳои хориҷӣ 6 1 846 8,9 6 1 881 8,8 1,9

             Бонкҳои дигар 7 6 200 29,8 8 6 430 30,1 3,7

         Ташкилотҳои маблағгузории хурд 86 2 700 13,0 66 2 832 13,2 4,9

             Ташкилотҳои амонатӣ қарзии хурд 38 2 323 11,2 27 2 407 11,3 3,6

             Ташкилотҳои қарзии хурд 14 199 1,0 7 175 0,8 -12,3

             Фондҳои қарзии хурд 34 178 0,9 32 250 1,2 40,7

Ташкилотҳои суғуртавӣ 18 311 1,5 21 316 1,5 1,4

Ташкилотҳои лизингӣ 11 184 0,9 7 225 1,1 22,6

Ташкилотҳои ломбардӣ 16 16

Биржа 1 1

Фонди дастгирии соҳибкорӣ 1 144 0,7 1 220 1,0 53,6

АСИН 1 1

Ҳамагӣ: 150 20 785 100 130 21 379 100 2,9

31.03.2017 31.03.2018



Низоми бонкии кишвар ба ду гурӯци ташкилотцои қарзк тақсим шуда, 

бонкцо ва ташкилотцои маблағгузории хурдро (ташкилотцои амонатии қарзии 

хурд, ташкилотцои қарзии хурд ва фондцои қарзии хурд) дар бар мегирад. Дар 

давраи цисоботк дороицои низоми бонкк нисбат ба семоцаи якуми соли қаблк 2,3 

фоиз афзоиш жфта, ба 20 617 млн. сомонк баробар гардид. 

Дороицои ташкилотцои суғуртавк бошад, бинобар зижд шудани шумораи 

ташкилотцои суғуртавк, ба андозаи 1,4 фоиз афзоиш жфта, ба 316 млн. сомонк 

баробар гардид. 

Дар ин давра дороицои Фонди дастгирии социбкорк 220 млн. сомониро 

ташкил дод, ки нисбат ба цамин давраи соли қаблк 53,6 фоиз зижд мебошад. Бояд 

қайд намуд, ки цамасола барои пурра намудани сармояи оинномавии Фонди 

мазкур аз рӯи имкониятцои буҷети давлатк маблағи муайян ҷудо карда мешавад, 

ки он барои дастгирии социбкории истецсолк равона мегардад. 

Бацри анҷом додани хариду фурӯши коғазцои қиматнок, моци апрели соли 

2015 бори нахуст дар Тоҷикистон Биржаи фондии Осижи Марказк ташкил карда 

шуд. 

Вобаста ба ғайрифаъол будани Биржаи фондии Осижи Марказк, 

ташкилотцои лизингк ва ломбардцо дар иқтисодижт ва тацти назорати Бонки 

миллии Тоҷикистон қарор надоштани ин бахшцо, маълумоти муфассал оид ба 

фаъолияти онцо дастрас нагардид. Дар баробари ин, гузаронидани тацлил оид ба 

фаъолияти АСИН низ, бинобар дастрас набудани маълумот ғайриимкон буд. 

 


