
ШАРҲИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ НИЗОМИ БОНКИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛИ 2017 

Устувории молиявии низоми бонкии Ҷумцурии Тоҷикистон дар давоми соли 2017 пас аз 

сармоякунонии бонкцои муаммодор, барцам хӯрдани ду бонки мушкилотдор ва 11 адад ТАҚХ, 

инчунин бо андешидани чорацои солимгардонк аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон, нисбатан 

бецтар гардида, аксар нишондицандацои он талаботцои муқарраргардидаро иҷро менамоянд. 

Илова бар ин, дар ин давра бинобар мукаммалсозии сохтори низоми бонкк, амалисозии 

тадбирцои мушаххас ҷицати коциш додани қарзцои ғайрифаъол ва мутобиқ гардидани 

фаъолияти ташкилотцои қарзк ба вазъи воқеии бозор, хавфцои низоми бонкк тамоюли 

коцишжбк доштанд. 
 

Кифоятии сармоя. Меъжри кифоятии 

сармоя (К1-1) цамчун нишондицандаи 

асосии инъикоскунандаи устувории 

молиявк дар низоми бонкк (бонкцо ва 

ТАҚХ) пурра иҷро гардида, дар ҷамъбасти 

соли цисоботк 22,9 фоизро ташкил намуд, 

ки дар муқоиса ба соли қаблк 5,9 банди 

фоизк зижд мебошад. Дороицои бо 

назардошти хавф баркашидашуда дар 

низоми бонкк, бинобар бецтар шудани 

сифати дороицои ташкилотцои қарзк 

коциш жфтанд. 
 

Пардохтпазирӣ. Дар соли 2017 

дороицои пардохтпазири низоми бонкк ба 

андозаи 4,0 фоиз коциш жфта, ба 30,1 фоизи 

дороицои умумк баробар гардид. 

Уцдадорицои кӯтоцмуддат бошад, бинобар 

афзудани цаҷми пасандозцои дархостк 

(53,8 фоиз) дар низом, 9,2 фоиз зижд 

шуданд, ки ба сатци умумии меъжри 

пардохтпазирк таъсири манфк расонид. 

Аз ин рӯ, новобаста аз пурра (73,7 фоиз) 

иҷро гардидани талаботи меъжри 

пардохтпазирк (К2-1) дар сатци низом, 

нишондицандаи мазкур нисбат ба соли 

қаблк 10,2 банди фоизк кам мебошад.  

Дараҷаи пардохтпазирии бо асъор 

ифодажфта дар низоми бонкк ба 79,6 фоиз 

баробар гардид, ки дар муқоиса ба соли 

қаблк 7,6 банди фоизк зижд мебошад. 

Ташкилотцои қарзк дар фаъолияти          

худ   кӯшиш   менамоянд,  ки   уцдадорицои  

12 

22,9 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30 % 1. МКС (К1-1) дар низоми бонкӣ 

Талаботи К1-1 Бонкцо ва ТАҚХ 

91 

81 

103 
94 

76 

92 

82 

70 
62 

84 

78 

79 

74 

0

20

40

60

80

100

120

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
% 

м
л

р
д

. с
о

м
о

н
ӣ

 

2. Меъжри пардохтпазирӣ (К2-1) 

УК ДП К2-1 (ПР) 

кӯтоцмуддати асъориро бо пули миллк 

пардохт намуда, дороицои пардохтпазири 

асъориро зижд намоянд. 



Даромаднокӣ. Дар соли цисоботк, 

бинобар кам гардидани хароҷотцои 

амалижтк ва зижд намудани арзиши 

хизматрасоницо, фаъолияти низоми бонкк 

мусбк ҷамъбаст гардида, сатци 

даромаднокии дороицо ва сармоя 

мувофиқан ба 0,5 фоиз ва 1,7 фоиз баробар 

гардиданд. Нишондицандацои мазкур дар 

интицои соли 2016 мутаносибан -2,8 фоиз 

ва -21,1 фоизро ташкил намуданд.  

Сифати сандуқи қарзӣ. Вобаста ба 

татбиқи чорацои солимгардонк циссаи 

қарзцои ғайрифаъол (зижда аз 30 рӯз 

батаъхирафтода) 10,9 банди фоизк коциш 

жфта, 36,0 фоизро ташкил намуд. Сатци 

қарзцои ғайрифаъол дар бонкцо ва ТАҚХ 

мувофиқан ба 42,5 фоиз ва 9,1 фоиз 

баробар гардид.  

Вобаста ба коциш жфтани циссаи 

қарзцои ғайрифаъол, дар соли 2017 

нишондицандаи фонди пӯшонидани 

талафоти имконпазир нисбат ба қарзцои 

ғайрифаъол 19,3 банди фоизк афзуда, ба 

58,8 фоиз баробар гардид. Илова бар ин, 

нишондицандаи қарзцои калон нисбат ба 

сармояи танзимшаванда (К3-2) 59,8 банди 

фоизк коциш жфта, 72,2 фоизро ташкил 

намуд. 

Хавфи асъорӣ. Тацлилцо собит 

менамоянд, ки дар робита бо пеш 

гирифтани сижсати дедолларикунонии 

Бонки миллии Тоҷикистон мавқеи 

кушодаи кӯтоци асъорк дар давоми соли 

цисоботк раванди коцишжбк дошта, 

пайваста таъсири хавфи асъориро ба 

низоми бонкк коциш медицад. Дар 

ҷамъбасти сол мавқеи умумии кушодаи 

асъорк дар ташкилотцои қарзк кӯтоц буда, 

-9,5 фоизро ташкил намуд, ки меъжри 

муқарраршуда (К6-1)-ро таъмин намуд. 

Илова бар ин, дар соли цисоботк 54,8 

фоизи қарзцои низоми бонкиро қарзцо бо 

асъори хориҷк ташкил дод, ки нисбат ба 

соли қаблк 4,0 банди фоизк кам мебошад. 

Циссаи пасандозцои асъорк бошад, дар 

цаҷми умумии пасандозцои низоми бонкк 

дар муқоиса ба соли қаблк 7,0 банди фоизк 

коциш жфта, ба 55,4 фоиз баробар гардид.  

0,5 

1,7 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40
% 3. Даромаднокии дороицо ва сармоя 

Даромаднокии дороицо 

Даромаднокии сармоя 

36% 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

0

10

20

30

40

50

60
млн.сомонӣ % 

4. Сифати сандуқи қарзӣ 

Сандуқи қарзк (пацлӯи рост) 
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5. Нишондицандацои хавфи асъорӣ 

Мавқеи кушодаи асъорк / СТ (К6-1) 

Пасандозцо (бо асъор) / Пасандозцо 

Қарзцо (бо асъор) / Қарзцо  

* Тацлилцо дар асоси маълумотцои оморк ва 

цисобцои Бонки миллии Тоҷикистон гузаронида 

шудаанд. 

 


