
ШАРҲИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ НИЗОМИ БОНКИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СЕМОҲАИ ЯКУМИ СОЛИ 2019 

Дар давоми моццои январ-марти соли 2019 хавфцо дар низоми бонкк нисбатан 

бетағйир боқк монда, аксари нишондицандацои устувории молиявии ташкилотцои 

қарзк талаботцои муқарраршударо иҷро намуданд. 

Кифоятии сармоя. Дар моццои 

январ – марти соли 2019 меъжри кифоятии 

сармоя (МКС) дар низоми бонкк талаботи 

муқарраршударо таъмин намуда, ба 23,0 

фоиз (К1-1) баробар гардид, ки дар 

муқоиса ба цамин давраи соли қаблк        

0,7 банди фоизк кам мебошад. Сармояи 

танзимшавандаи низоми бонкк, бинобар 

тамоюли коцишжбк доштани 

нишондицандаи мазкур дар ду бонки 

мушкилотдор, дар муқоиса ба моццои 

январ–марти соли 2018 ба андозаи 2,4 фоиз 

кам гардида, ба нисбатан паст шудани 

меъжри кифоятии сармоя мусоидат намуд. 

Пардохтпазирӣ. Дар ҷамъбасти 

семоцаи якуми соли 2019 меъжри 

пардохтпазирк дар сатци низом тибқи 

талаботи муқарраршуда иҷро гардида, 70,6 

фоизро ташкил намуд, ки нисбат ба цамин 

давраи соли 2018 ба андозаи 11,0 банди 

фоизк кам мебошад. 

Дараҷаи пардохтпазирии бо асъор 

ифодажфта низ дар низоми бонкк, бинобар 

кам шудани (16,8 фоиз) дороицои 

пардохтпазири асъорк коциш жфта, ба 63,1 

фоиз баробар гардид. 

Даромаднокӣ. Дар давраи цисоботк, 

вобаста ба мутобиқ гардидани фаъолияти 

ташкилотцои қарзк ба вазъи воқеии бозор 

ва кам гардидани хароҷотцои амалижтк, 

фаъолияти низоми бонкк мусбк ҷамъбаст 

гардида, сатци даромаднокии дороицо ва 

сармоя мувофиқан ба 1,9 фоиз ва 7,0 фоиз 

баробар гардиданд, ки дар муқоиса ба 

семоцаи якуми соли 2018 мутаносибан ба 

андозаи 0,5 банди фоизк ва 1,8 банди 

фоизк зижд мебошад. 
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1. МКС (К1-1) дар низоми бонкӣ 

бонкцо ва ТАҚХ Талаботи К1-1 
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2. Меъжри пардохтпазирӣ (К2-1) 

УК ДП К2-1 (ПР) 
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3. Даромаднокии дороицо ва сармоя 

Даромаднокии дороицо 

Даромаднокии сармоя 



Сифати сандуқи қарзӣ. Дар семоцаи 

цисоботк, бинобар назорати иҷрои 

Нақшаи баргардонидани қарзцои 

ғайрифаъол барои солцои 2017-2019 ҷицати 

коциш додани сатци қарзцои ғайрифаъол 

дар 7 бонке, ки қарзцои ғайрифаъолашон 

аз 30 фоиз зижд мебошанд, раванди 

бецтаршавии сифати сандуқи қарзк дар 

низоми бонкк идома жфта, циссаи қарзцои 

ғайрифаъол (зижда аз 30 рӯз 

батаъхирафтода) дар сандуқи қарзк ба 

андозаи 4,4 б.ф. коциш жфта, ба 29,2 фоиз 

баробар гардид. Сатци қарзцои 

ғайрифаъол дар бонкцо ва ТАҚХ 

мувофиқан 37,5 фоиз ва 4,9 фоизро ташкил 

намуд. 

Дар давраи цисоботк нишондицандаи 

фонди пӯшонидани талафоти имконпазир 

нисбат ба қарзцои ғайрифаъол, бинобар 

коциш жфтани циссаи қарзцои ғайрифаъол 

дар низоми бонкк, дар муқоиса ба семоцаи 

якуми соли 2018 ба андозаи 15,3 банди 

фоизк афзуда, ба 81,1 фоиз баробар 

гардид. 

Хавфи асъорӣ. Дар семоцаи якуми соли 

2019 мавқеи умумии кушодаи асъорк дар 

ташкилотцои қарзк кӯтоц буда, -8,6 фоизро 

ташкил намуд, ки меъжри муқарраршуда 

(К6-1)-ро таъмин менамояд. 

Илова бар ин, дар давраи цисоботк 54,2 

фоизи қарзцои низоми бонкиро қарзцо бо 

асъори хориҷк ва 50,1 фоизи пасандозцоро 

пасандозцо бо асъори хориҷк ташкил дод, 

ки нисбат ба цамин давраи соли қаблк 

мувофиқан ба андозаи 2,5 ва 4,9 банди 

фоизк кам мебошад. 

 

Тацлилцо дар асоси маълумотцои оморк ва цисобцои 

Бонки миллии Тоҷикистон гузаронида шудаанд. 
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4. Сифати сандуқи қарзӣ 

Сандуқи қарзк (пацлӯи рост) 
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5. Нишондицандацои хавфи асъорӣ 

Мавқеи кушодаи асъорк / СТ  

Қарзцо (бо асъор) / Қарзцо 

Пасандозцо (бо асъор) / Пасандозцо 


