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                                                        Маърифати молиявӣ 

БАРОИ ЧӢ МАН ПАСАНДОЗ МЕГУЗОРАМ?  

 
Ҳар як шахс хоҳишҳои зиёд дорад: дар вақти рухсатӣ ба саёҳат равад, 

тӯй барпо кунад, соҳиби мошини нав шавад, таҳсил намояд, фарзандро 
таълим диҳад, хона харад, даромади муътадил дошта бошад, то ки дар 
даврони пиронсолӣ зиндагии хуб насибаш гардад ва ғайра. 

Барои он ки хоҳишҳо ба ҳадафи молиявӣ табдил ёбанд, аниқ донистан 
лозим аст, ки: 

1. Чӣ қадар пул барои амалӣ шудани хоҳишҳои Шумо зарур аст? 
2. Дар кадом муҳлат мехоҳед ба мақсади гузоштаатон ноил гардед? Пас 

аз як моҳ, пас аз як сол ё баъди 5 сол? 
Хоҳишҳо метавонанд кутоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат 

бошанд, хароҷоти калони моддиро талаб кунанд ё тамоман бехарҷ бошанд, 
вале муҳим он аст, ки онҳо ҳамон хоҳишҳои моддӣ ҳастанд, ки маҳз барои 
Шумо муҳим мебошанд. 

 
 
 

 
                                          ҲАДАФИ МОЛИЯВӢ 

Мехоҳам, ки автомашинаи худ “Шевролет лакости” (100 ҳазор сомонӣ)-
ро ба “Волсваген пассат В6” (250 ҳазор сомонӣ) иваз намоям. Аз моҳи 
сентябри соли 2020 то моҳи июни соли 2027 ман ба 150 ҳазор сомонӣ барои 
таҳсили духтарам дар донишгоҳ ниёз дорам.  

ПАСАНДОЗ ВА МАҚСАДҲОИ ШУМО!  

 

 
 

ПАСАНДОЗ* 
 

1) пасандоз маблағе, ки ҳуқуқи 
истифодаи муваққатиаш ба 
ташкилотҳои қарзӣ бо шарти 
пардохти фоизи муайян вогузор 
шудааст.   
2) пасандоз - маблағе, ки ҳуқуқи 
истифодаи муваққатиашон ба 
ташкилотҳои қарзӣ бо шарти 
пардохти фоизи муайян вогузор 
шудааст ва ё маблағи пулию 
сарватҳои дигари шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки барои 
нигоҳдоштан ба ташкилоти 
қарзии исломӣ бо шарти 
пардохти пурра бо фоида ё 
бидуни он, ба соҳиби амонат ё 
намояндаи ӯ, бо дархост ё ба 
мӯҳлатҳои мувофиқашуда бо 
риояи принсипҳои маблағ-
гузории исломӣ дода мешаванд. 
 

Сарфа кардани пул 
 

Сарфа кардани пул зарур ва 
муҳим аст, ҳатто дар сурате 
ҳам, ки Шумо ягон мақсади 
муайян надошта бошед ё 
даромадатон на он қадар 
баланд аст. Ин ҷо шумо дар 
бораи намуди пасандозҳо 
маълумот пайдо мекунед ва аз 
ҳама муҳим дарк менамоед, ки 
афзалиятҳои пасандоз кадом-
ҳоянд, то ба онҳо диққат 
диҳед. 

 
 
 
 

*Қонуни ҶТ”Дар бораи БМТ”,  
Қонуни ҶТ “Дар бораи 
фаъолияти бонкӣ"  

ХОҲИШ 
Ман орзу дорам, ки соҳиби автомашинаи нав шавам ва 

духтарам маълумоти шоиста гирад.   
 

Пасандоз 
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Шумо ягон мақсаде доред, ки тавассути амалӣ шудани он соҳиби 
маблағи муайяни пулӣ гардед? Масалан, Шумо мехоҳед, ки хона харед ё 
ба саёҳат равед? Дар ин сурат,  ҳангоми гирифтани даромад 10% -и онро 
ҷудо кунед. Даромад 100%, сарфа 10% , 90%-и он бошад, барои харҷи 
рӯзгор зарур аст. Пулро сарфа кунед, ҳатто агар ҳадафи мушаххас надоред 
ё даромадатон барои хароҷоти молу маҳсулоти рӯзгор кифоят мекунад. 
Ин амал ба Шумо имкон медиҳад, ки ба хароҷоти ғайричашмдошт омода 
бошед. Шумо албатта, метавонед пулро дар хона, дар паноҳгоҳ нигоҳ 
доред. Дар ин ҳолат, он барои Шумо “манфиат намеорад”, баръакс, он 
метавонад қобилияти харидории худро бар асари таваррум гум кунад. 
Вале, агар Шумо пули худро ҳамчун пасандоз ба бонк гузоред, пас 
даромади фоизӣ ба даст меоред. Бонк пасандози Шуморо қабул намуда, 
уҳдадор мешавад, ки мутобиқи талаботи шартнома ба Шумо ҳам маблағи 
пасандоз ва ҳам фоизҳои онро пардохт намояд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАҚШАИ МОЛИЯВӢ ВА ФОНДИ ЗАХИРАВИИ ХУДРО СОЗЕД! 

 
                         Барои сохтани нақшаи молиявӣ: 

 

 
 
 
 

Рӯйхати мақсадҳои молиявии худро тартиб диҳед  

Арзиши мақсадҳо ва санаи татбиқи онҳоро муайян кунед  

Дар нақшаи худ таваррумро ба инобат гиред 

Барои расидан ба мақсадҳо воситаҳои молиявии мувофиқро 
истифода баред  

НАҚШАИ МОЛИЯВИИ 
ШАХСӢ ЧИСТ? 

 
Стратегияи молиявии 

шахсии Шумо, нақшаи 
инфиродии ҳаракат ба 
сӯи мақсадҳои молия-
виатон мебошад. Ронан-
дагон мехоҳанд нақшаи 
молиявии шахсии худро 
бо навигатор муқоиса 
кунанд! Шумо маълу-
мотро дар бораи мақсади 
хатсайри худ ба он ворид 
мекунед ва хатсайри 
беҳтарин – мувофиқ-
тарин ё наздиктаринро 
аз нуқтаи “А” то 
нуқтаи “Б” пайдо 
намуда, масири роҳи 
душворро алалхусус дар 
ҷойҳои ношинос сарфи 
назар месозед. 

 
ФОНДИ ЗАХИРАВӢ 

 
     -маҷмӯи пул барои 
хароҷотҳои ғайричашм-
дошт, ки дар натиҷаи 
ҳодисаҳои ногаҳонӣ баъ-
зан дар ҳаёти мо рух 
медиҳанд: муваққатан аз 
даст додани  ҷои кор, 
ёрии таъҷилии тиббӣ ва 
ғайра.  
      -маблағест, ки барои 
Шумо дар вақти дилхоҳ 
ба осонӣ дастрас аст ва 
барои бартараф кардани 
давраи буҳронӣ кифоя 
мебошад 

 

 
 

Кореро, ки имрӯз карда метавонед, ба фардо нагузоред. 
  

Оё ин эҳтиёҷот аст  ё хоҳиш? 
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Ҳар қадар, ки дар нақшаи молиявии худ маълумоти зиёд ҷой 
диҳед, ҳамон қадар роҳ ба сӯи ноилгардии мақсад равшантар хоҳад 
буд. Ҳар қадаре, ки тезтар ғами мақсадҳои молиявии худро хӯред, 
ҳамон қадар роҳи расидан ба онҳо осонтар мешавад 

Масалан, агар барои хариди як мошини арзишаш 600 ҳазор 
сомонӣ ба ин мақсад 5 сол пеш иқдом каорда бошед, метавонед ҳар 
моҳ 10 ҳазор сомонӣ пардохт кунед. Маълум аст, ки дар муддати як сол 
ин мақсадро ноил шудан, ғайриимкон аст, зеро шумо бояд дар як моҳ 
50 ҳазор сомонӣ ҷудо кунед. Нақшаатонро навсозӣ кунед. Ақаллан як 
маротиба дар як сол ба он бозгардед-дар ин вақт мақсадҳои молиявӣ, 
воситаҳои молиявӣ ва вазъи иқтисодӣ метавонанд тағйир ёбанд.  

Фонди захиравӣ чист? Агар Шумо инро дар шакли моддӣ 
тасаввур кунед, танҳо пулеро мефаҳмед, ки гирифта наметавонед. Ин 
чандон рӯҳбаландкунанда нест, ҳамин тавр не? Тасаввур кардани он, ки 
муваққатан бекор мондаед ё метавонед бемор шавед, дилхоҳ шахсро 
метавонад рӯҳафтода намояд. 

Мо худро аз ин гуна фикрҳои дилгиркунанда дур месозем ва 
ҳамзамон дар бораи он, ки дар бораи чӣ гуна бояд кор кунем, фикр 
хоҳем кард. То ба синни пирӣ расидан ҳоло дур аст, барои анҷом 
додани ҳама кор ҳанӯз вақт дорем, фарзандон  низ кумак мекунанд ва 
давлат низ ғамхорӣ менамояд, илоҷе карда зиндагӣ мекунем. Аммо, 
дар ниҳояти кор, одамон ҳис мекунанд, ки бе пасандоз мемонанд. 

Дар ҳаёти мо чунин як падидаи ногувор, ба монанди таваррум 
вуҷуд дорад, ки он метавонад на танҳо арзиши ҳаёти рӯзмарраро бо 
мурури замон афзоиш диҳад, инчунин ба арзиши ҳаёти рӯзмарра ва ба 

ҳадафҳои молиявӣ дар оянда 
таъсир расонад. 

Мақсад доред молеро 
баъди 5 сол харидорӣ намоед, 
ки он айни замон 10 ҳазор 
сомонӣ арзиш дорад. Бо 
назардошти дурнамои 
таваррум барои 5 соли оянда, 
ки  7,0% аст, ҳангоми харид 
он 13,5 ҳазор сомониро 

ташкил медиҳад. Оё инро пешакӣ ба назар гирифтан дуруст аст? 
Барои ҳисоб кардани арзиши хоҳишҳои мо дар оянда, дар сурати 
амалӣ кардани онҳо метавонед аз формулаи махсус истифода баред: 

Бояд инро донед, ки барои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии пасандоздорон ва таҳкими боварии аҳолӣ ба низоми бонкӣ 
Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ таъсис дода шудааст. 
Мақсади асосии Хазинаи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ, 
ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии пасандоздорон бо роҳи пар- 
___________________________ 
*-Индекси нархҳои истеъмолӣ - таваррумро нишон медиҳад (болоравии нархи молу 
хизматрасонӣ). Дар вақти таваррум беқурбшавии пул ба амал меояд ва қобилияти 
харидории аҳолӣ коҳиш меёбад. Чунин маълумот мунтазам аз ҷониби Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр карда мешавад. Масалан, дар соли 2019 
сатҳи таваррум 107,0%-ро ташкил дод. 

 

КАДОМ НАМУДИ 
ПАСАНДОЗҲО МАВҶУД 

АСТ? 

Асосан 3 намуди пасан-
дозҳо вуҷуд дорад:     

1) пасандозҳои    

дархостшаванда, 

2) пасандозҳои муҳлатнок 

3) амонатҳои пасандозӣ 

 

Танҳо ҳангоми гузош-
тани маблағ ба намудҳои 
пасандозҳои муҳлатнок ва 
амонатҳои пасандозӣ Шумо 
метавонед соҳиби фоида (дар 
шакли фоизи муайян) гардед. 
Маблағ ва фоизҳоро дар 
мавриди дархости пасандоз, 
метавонед вақти дар 
шартнома пешбинишуда бо 
дархости худ бозпас гиред. 
Ҳангоми гузоштани пасан-
доз маблағ ва фоизҳо бояд 
пешакӣ нишон дода шаванд. 
Дар сурати пеш аз муҳлат 
гирифтани пасандоз, бонк 
метавонад меъёри фоизи 
пешакӣ муқарраршударо 
тағйир диҳад. Бояд қайд 
кард, ки фоизи пасандозҳои 
муҳлатнок нисбат ба фоизи 
амонатҳои пасандозӣ 
баландтар мебошад. 

ПАСАНДОЗ ВА ҲИМОЯИ ОН? 

 

 
Нарх дар оянда = нархи ҷорӣ х 
(таваррум х 100)шумораи солҳо то расидан 

ба мақсад 
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дохти ҷубронпулии суғурта ва таҳкими боварии аҳолӣ ба низоми бонкӣ иборат мебошад. 
Бинобар ин, ҷуброн кардани маблағи ба бонк гузошташуда дар Хазинаи суғуртаи 

пасандозҳои шахсони воқеӣ барои ташкилотҳои қарзии молиявӣ ҳатмӣ мебошад. 
Ҳангоми ба вуқӯъ омадани ҳолати суғуртавӣ Хазина ба пасандоздор ҳиссаи муайяни маблағи 

пасандозҳои дар ташкилоти қарзӣ суғурташударо ҷуброн менамояд. Андозаи ҷубронпулӣ аз рӯи 
пасандозҳо бо пули миллӣ на бештар аз 500 (панҷсад) ва аз рӯи пасандозҳо бо асъори хориҷӣ на 
бештар аз 350 (сесаду панҷоҳ) нишондиҳанда барои ҳисобҳо мебошад.   

 

 
 

ХАРИДОРИИ САБИКАҲОИ ТИЛЛОИ БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 
 

 
 
Роҳи дигари истифодаи самараноки маблағҳои пасандозҳои шахсӣ харидори намудани 

сабикаҳои тилло ва нуқраи Бонки миллии Тоҷикистон мебошад. Асосан сабикаҳои тиллоӣ дорои 
вазни 5 гр., 10 гр.,  20 гр., 50 гр. ва 100 гр. дар борҷомаи махсуси муҳофизатшаванда дар корхонаҳои 
холискорӣ, ки дорои сертификати Ассотсиатсияҳои бозори металлҳои қиматбаҳои Лондон ва 
сифати байналмиллалии “good delivery” мебошанд, тайёр карда мешавад. Сабикаҳои тиллоӣ аз 
ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон бе маҳдудият ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ фурӯхта мешаванд. 
Дар ҷадвал тағйирёбии арзиши сабикаҳои тилло дар моҳи апрели солҳои 2018 ва 2020 нишон дода 
шудааст.   
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Тамоюли тағйирёбии нархи сабикаҳои тилло дар солҳои 2018-2020  
 (бо сомонӣ)* 

Ҳаҷми сабикаҳо, 
гр 

Нархи бозхарид, 
сомонӣ 

Нархи фурӯш, 
сомонӣ 

Фоида ё зарар 
сомонӣ 

20.04.2018 20.04.2020 20.04.2018 20.04.2020 20.04.2020 

5 2073.48 2891.41 2094.43 2960.46 886.98 
10 4047.90 5695.85 4088.78 5831.88 1783.98 
20 7929. 37 11245.61 8009.47 11514.17 3584.8 
50 19552.08 27875.82 19749.58 28541.55 8989.47 

100 38916.48 55586.88 39309.57 56914.40 17997.92 
*-Мутобиқи маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон 

Агар дар моҳи апрели соли 2018 бо арзиши 38916,48 сомонӣ сабикаи 100 гр. тиллоро 
харидорӣ карда бошед, пас дар моҳи апрели соли 2020 онро бо арзиши 56914,40 сомонӣ ба фурӯш 
бароварда, соҳиби 17997,92 сомонӣ фоида хоҳед гашт.  

 
 
 

 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағро 

ҳамчун пасандоз ба бонк гузоштан мумкин 
аст. Мушовири молиявӣ ба Шумо дар 
интихоби беҳтарин навъи пасандозе, ки ба 
Шумо мақбул аст кумак мерасонад. Баъд аз ин 
барои имзои шартномаи пасандоз ба бонки 

интихобкардаи худ бо шиноснома муроҷиат кунед. Шумо метавонед бо сомонӣ ё асъори хориҷӣ 
пасандоз гузоред.  

ҲАНГОМИ ГУЗОШТАНИ ПАСАНДОЗ пеш аз ба имзо расонидан ҳуҷҷат бодиққат ва 
ҳаматарафа бандҳои пешниҳодшудаи шартномаро хонед. Ба бандҳое диққати махсус диҳед, ки 
бонк ҳуқуқи якҷониба тағйир додани шартҳои шартномаро дорад. Меъёрҳои фоизӣ ё дигар 
меъёрҳо метавонанд на дар шартнома, балки дар бонк дар дигар ҳуҷҷатҳо, ба мисли нақшаҳои 
тарофавии бонк нишон дода шаванд. Шумо ҳуқуқ доред аз бонк ҳуҷҷатҳоеро талаб кунед, ки 
шартҳои шартномаи шуморо муайян мекунанд. Инчунин, тахфифҳои дигари дастрасро санҷед. 
Корманди бонк вазифадор аст, ки ба ҳама саволҳои Шумо посух диҳад. Нусхаи шартномаатонро 
нигоҳ доред. 

 

 
 

Барои интихоби навъи муносиби пасандоз, мақсади пасандозро бояд 
муайян намуд. Буҷети худро ба нақша гиред. Муайян кунед, ки ҳар моҳ чӣ 
қадар сарфа карда метавонед. Пасандозҳоро муқоиса намуда, варианти барои 
худ беҳтаринро интихоб намоед. Дар хотир дошта бошед, ки бонк вазифадор 
аст, барои ҳар як навъи пасандозе, ки пешниҳод мекунад, маълумоти 

ЧӢ ТАВР ПАСАНДОЗ БОЯД 
ГУЗОШТ? 

МАСЛИҲАТҲОИ МУФИД ПЕШ АЗ ГУЗОШТАНИ ПАСАНДОЗ 
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муфассалро дар сомонаи расмӣ ё саҳифа дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷой диҳад. Ҳангоми муқоиса, ба 
шартҳои зерин махсус диққат диҳед:   

 Фоизи номиналӣ ва даромади фоизӣ  
 Муҳлат 
 Асъор  
 Давраи зиёд кардани даромаднокӣ 
 Имконияти ҷамъ ё тарҳ кардани пул 
 Шартҳои пеш аз муҳлат гирифтани пасандоз 

 
 

 
 

Меъёри оддии фоизи пасандоз дар асоси бузургии меъёри фоизии пасандоз. 
Даромаднокии фоизи солонаи пасандоз нишон медиҳад, ки пасандози гузошташуда дар натиҷаи 
зиёд шудани пардохтҳои ҳатмӣ ва фоизҳои маблағи асосии гузошташуда чӣ манфиат меоранд.  

Мисол: 
Нишондиҳандаҳо Пасандози I Пасандози II 

Маблағҳои озод  100 000 100 000 
Фоизи номиналӣ 12% 12% 
Муҳлат 24 моҳ 12 моҳ 
Капитализатсияи фоизҳо  солона  ҳармоҳа 
Даромади фоизӣ 11,3% 12,01% 

Дар нигоҳи аввал чунин ба назар мерасад, ки ҳарду сарчашма якхелаанд. Дар ҳақиқат, 
пасандози II бештар муфид аст, зеро агар Шумо ҳар моҳ меъёри фоизи пасандозро зиёд кунед, 
даромади иловагӣ ба даст меоред, дар ҳоле ки дар пасандози I фоизҳо танҳо дар охири сол 
пардохт мешаванд. Ҳар қадаре, ки пасандоз ба бонк бештар гузошта шаванд, ҳамон қадар фоизи 
солонаи пасандоз зиёд мешавад. Аммо, ба он бояд диққат дод, ки даромади солонаи фоизҳоро бо 
меъёри фоизҳо омехта накунед. Ҷадвал нишон медиҳад, ки дар назари аввал пасандозҳо дар асл 
даромаднокии гуногун доранд. 

 
Маҳсулотҳои пасандозии баъзе ташкилотҳои қарзии ҷумҳурӣ 

барои маълумот пешниҳод мегарданд. 
 

БОНКИ ДАВЛАТИИ АМОНАТГУЗОРИИ 
“АМОНАТБОНК” 

 
ПАСАНДОЗИ    “МӮҲЛАТНОК” 

Барои нигахдорӣ: шиноснома (нусхаи 
шиноснома). Мӯҳлати нигаҳдорӣ: 3 моҳ, 6 моҳ, 
1 сол, 2 сол ва 3 сол. Маблағи камтарин 50 
сомонӣ, 3000 рубли русӣ, 100 доллари ИМА, 
100 евро. Дар шакли исми ва рамзӣ. Бо роҳи 
нақдӣ ва ғайринақдӣ. 

 

“ФОИЗИ ОДДИИ ПАСАНДОЗ” ВА 
“ДАРОМАДИ ФОИЗӢ” ЧИСТ? 
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          Меъёри фоизи солона: 
Бо арзи миллӣ Бо доллари 

ИМА 
Бо Евро Бо рубли русӣ 

3 моҳ то 6 % - - - - - - 
6 моҳ то 7 % 6 моҳ то 2 % 6 моҳ то 2 % 6 моҳ то 2 % 
1 сол то 11 

% 
1 сол то 3 % 1 сол то 3 % 1 сол то 3 % 

2 сол то 11 
% 

2 сол то 4 % 2 сол то 4 % 2 сол то 4 % 

3 сол то 11 
% 

3 сол то 5 % 3 сол то 5 % 3 сол то 5 % 

Эзоҳ: Бо хоҳиши амонатгузор фоизҳои ҳармоҳа пардохта мешавад.  

 
ПАСАНДОЗИ “МӮҲЛАТНОКИ ҶАМЪШАВАНДА” 

Барои нигахдорӣ: шиноснома (нусхаи шиноснома). Муҳлати нигаҳдорӣ: 3 сол. Маблағи камтарин 
500 сомонӣ, 3000 рубли русӣ, 100 доллари ИМА, 100 евро. Дар шакли исмӣ. Бо роҳи нақдӣ ва 
ғайринақдӣ. 
                Меъёри фоизҳои солона: 

Бо пули миллӣ Бо доллари ИМА Бо Евро Бо рубли русӣ 

3 сол то 13% 3 сол то 5% 3 сол то 5% 3 сол то 5% 

          Эзоҳ: Ҳар сол фоизҳо ба маблағи асосӣ ва фоизҳои соли гузашта ҳисоб карда мешавад. 

 
ПАСАНДОЗИ «МӮҲЛАТНОК  БО ПАРДОХТИ ИЛОВАГӢ» 

         Барои нигахдорӣ: шиноснома (нусхаи шиноснома). Муҳлати нигаҳдорӣ: 1 сол ва 3 сол. 
Маблағи камтарин 500 сомонӣ, 3000 рубли русӣ, 100 доллари ИМА, 100 евро. Маблағи камтарини 

пардохти иловагӣ 100 сомонӣ, 1000 рубли русӣ, 
50 доллари ИМА, 50 евро.  Бо роҳи нақдӣ ва 
ғайринақдӣ. 
      Меъёри фоизҳои солона: 

Бо пули 
миллӣ 

Бо 
доллари 

ИМА 

Бо Евро Бо рубли 
русӣ 

1 
сол 

то 
13 
% 

1 
сол 

то 
5 % 

1 
сол 

то 
5 % 

1 
сол 

то 
5 % 

3 
сол 

то 
15 
% 

3 
сол 

то 
5 % 

3 
сол 

то 
5 % 

3 
сол 

то 
5 % 

 
Эзоҳ: Маблағи иловагӣ дар ҳолати аз  6 моҳ камтар 2% солона ва  зиёда аз 6 мох ва камтар аз 1 сол 50% меъёри 
солонаи шартномавӣ пардохта мешавад. 
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ПАСАНДОЗИ “ИМКОНИЯТ” 
Барои нигахдорӣ: шиноснома (нусхаи шиноснома). Муҳлати нигаҳдорӣ: зиёда аз 3 моҳ то 3 

сол. Маблағи камтарин 50 сомонӣ. Бо роҳи нақдӣ ва ғайринақдӣ. 

  Меъёри фоизҳои солона: 
Муҳлат Бо пули миллӣ Бо доллари 

ИМА 
Бо Евро Бо рубли русӣ 

аз 1 моҳ то 3 моҳ то 2 %  
 

- - - 

аз 3 моҳу як рӯз то 6 моҳ то 5 % - - - 

аз 6 моҳу як рӯз то 9 моҳ то 8 %  - - - 
аз 9 моҳу як рӯз то 1 сол то 12 %  - - - 
аз 1 солу як рӯз то 3 сол то 13 % - - - 

 
ҶСК “ОРИЁНБОНК” 

 
ПАСАНДОЗИ “МУҲЛАТНОК”- ин пасандози 

муқаррарӣ (классикӣ) бо муҳлатҳои қулайи 
гузоштани маблағҳо ва меъёри фоизии баланд 
мебошад. Меъёри фоизӣ аз муҳлати нигоҳдории 
пасандоз вобаста аст. 
Шартҳо: Пасандоз бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ  
дар шакли нақдӣ ва ғайринақдӣ қабул карда мешавад. 
Андозаи камтарини аввалияи пасандоз баробар аст ба: 
бо пули миллӣ 500 сомонӣ, бо асъори хориҷӣ 100 
доллари ИМА, 100 евро ва ё 5 000 рубли русӣ. Ворид 
намудани маблағи иловагӣ ба пасандоз ғайриимкон 

аст. Меъёри фоизи муқарраршудаи пасандоз доимӣ буда, дар давраи амали шартнома бетағйир 
мемонад. 
 
Меъёри фоизи солона аз рӯи муҳлати пасандоз: 

 Муҳлат Пули миллӣ Асъори хориҷӣ 
аз 91 то 180 рӯз то 8% то 3% 
аз 181 то 270 рӯз то 9% то 4% 
аз 271 то 360 рӯз то 10% то 5% 
аз 361 то 720 рӯз то 11% то 6% 
аз 721 то 1080 рӯз то 12% то 7% 
аз 1081  то 1800 рӯз то 13% то 8% 

   

ПАСАНДОЗИ МУҲЛАТНОКИ “ДАРОМАДНОК” 
Имконияти беназири ба даст овардани фоизҳои баландтар нисбат ба дигар намудҳои 

пасандозро, ки ба муҳлатҳои якхела гузошта шудаанд, медиҳад.  
Шартҳо: Пасандоз бо пули миллӣ ва асъори хориҷӣ дар шакли нақдӣ ва ғайринақдӣ қабул 

карда мешавад. Андозаи камтарини аввалияи пасандоз баробар аст: бо пули миллӣ 1000 сомонӣ, 
бо асъори хориҷӣ 100 доллари ИМА, 100 евро ва ё 6000 рубли русӣ. Ворид намудани маблағи 
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иловагӣ  ба пасандоз ғайриимкон аст. Меъёри фоизи муқарраршудаи пасандоз доими буда, дар 
давраи амали шартнома бетағйир мемонад. 

Меъёри фоизи солона аз рӯи муҳлати пасандоз: 
Муҳлат Пули миллӣ Асъори хориҷӣ 

аз 271 то 360 рӯз то 13 % то 7% 

аз 361 то 720 рӯз то 14 % то 8% 

аз 721 то 1080 рӯз то 15 % то 9% 

 
 

ҶСП “СПИТАМЕН БОНК 
 

 

 
ПАСАНДОЗИ “САХОВАТ 

  Асъор  Маблағи 
камтарин   

То 6 моҳ     аз 6 то 12 
моҳ  

  аз 12 то 24 
моҳ  

аз 24 то 36 
моҳ 

 TJS   Бе пардохти 
аққалӣ    

 0%     1%  2%   3% 

 USD  0,50% 1% 

Фоизҳои пасандоз баъд аз нигоҳдории андози даромад, дар ҳаҷми 12%-и маблағи фоизҳои 
ҳисобшуда, дода мешаванд.  

ПАСАНДОЗИ «ТИФЛИ ЗАРРИН» 
Аксари волидайн ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ҳаёти фарзанд дар фикри оянди ӯ мешаванд. Зеро 

дар оянда, пеш аз ҳама, барои гирифтани таълими хуб, эҳтимоли зарур шудани маблағҳои калон 
зиёд аст. Бинобар ин, волидайн кӯшиш мекунанд, то ки таҳкурсии молиявиро хеле барвақт  
гузоранд.  

Бо гузоштани пасандоз дар бонк, Шумо метавонед ҳам аз зиёдшавии кафолатноки воситаҳои 
пулиатон боэътимод бошед ва ҳам аз амнияти пулҳои фарзандатон, ки дар яке аз бонкҳои 
устувору рушдкунандаи кишвар – “Спитамен Бонк” нигоҳ дошта мешаванд, дилпур бошед. 
 

  Асъор  Маблағи 
камтарин   

То 6 моҳ     аз 6 то 12 
моҳ  

  аз 12 то 24 
моҳ  

аз 24 то 36 
моҳ 

 TJS  100    0%     1%  2%   3% 

 USD  20 0,50% 1% 

Фоизҳои пасандоз баъд аз нигоҳдории андози даромад, дар ҳаҷми 12%-и маблағи фоизҳои 
ҳисобшуда, дода мешаванд.  

Тифли заррин 
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                    ҶСК “БОНКИ ЭСХАТА” 
 

                                                                                 
ПАСАНДОЗИ “ДАРОМАДИ 

УСТУВОР” 
 Ин намуди пасандоз барои онҳое, 

ки маблағҳои озод доранд ва барои 
гирифтани  даромади ҳармоҳа ҳавасманд 
мебошанд, пешбинӣ шудааст.  

Шартҳои пасандоз: Пур кардани 
суратҳисоб то нисфи муҳлати шартнома 
мумкин аст. Фоизҳо ҳар моҳ ҳисоб карда 
шуда, пардохта мешаванд. 
 

 
                    Меъёри фоизӣ: 

Ҳадди 
аққали 

маблағи 
пасандоз 

Асъор аз 31 то 
90 рȳз* 

аз 91 то 
180 рȳз* 

аз 181 то 
365 рȳз 

365 руз 

500 Сомонӣ 4% 
солона 

5% 
солона 

8% 
солона 

13% 
солона 

100 Доллари 
ИМА 

0% 
солона 

1% 
солона 

2% 
солона 

4% 
солона 

100 Евро 0% 
солона 

1% 
солона 

2% 
солона 

2% 
солона 

3000 Рубли 
русӣ 

0% 
солона 

1% 
солона 

2% 
солона 

4% 
солона 

* Фоизҳои дар ин муҳлат пешбинишуда, танҳо барои тамдиди шартномаҳои амалкунанда истифода 
бурда мешавад. 

 
Пасандозҳои Шумо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои 

шахсони воқеӣ» суғурта карда мешаванд. 
 

ПАСАНДОЗИ “ХАРИДИ ФОИДАНОК+” 
 

Ин намуди пасандоз барои шахсоне, ки аз 
ҳисоби маблағҳои ҷамъшуда хароҷоти калонро дар 
нақша доранд пешбинӣ карда шудааст. Аз ҳисоби 
капитализатсияи моҳонаи фоизҳо имконияти 
гирифтани даромади калон мавҷуд аст. 

Шартҳои амонат: Пур кардани амонат 
имконнопазир аст. Фоизҳои ҳисобшуда ба маблағи 
асосӣ ҳар семоҳа ҷамъ карда мешаванд. Муҳлати 
шартнома - 370 ё 731 рȳз.  
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Меъёри фоизӣ: 
Ҳадди ақали 

маблағи амонат 
Асъор Фоизи 

пасандоз барои 
муҳлати  370 рӯз 

Фоизи 
пасандоз барои 
муҳлати 731 рӯз 

500 Сомонӣ 14% солона 15% солона 
100 Доллари ИМА 5% солона 6% солона 
100 Евро 3% солона 4% солона 

3000 Рубли русӣ 5% солона 6% солона 
 

ПАСАНДОЗИ “ЗАХИРАШАВАНДА” 
 

Ин намуди амонат барои онҳое, қулай аст, ки  хоҳиши 
гузоштани маблағ ва дар охири муҳлат аз ҳисоби фоизҳои 
ҷамъшуда гирифтани даромади калонро доранд.  

Шартҳои пасандоз:  Фоизҳо моҳе як маротиба ҳисоб карда 
шуда, дар оғози ҳар моҳ ба маблағи асосӣ ҷамъ карда мешаванд. 
Пур кардани суратҳисоб ғайриимкон аст. 

 
 

 Меъёри фоизӣ: 
Ҳадд

и ақали 
маблағи 
амонат 

Асъор Аз 31 то 
90 рӯз* 

Аз 91 то 
180 рӯз* 

Аз 181 то 
365 рӯз 

365 руз 

500 Сомонӣ 4% 
солона 

5% 
солона 

8% 
солона 

13% 
солона 

100 Доллари 
ИМА 

0% 
солона 

1% 
солона 

2% 
солона 

4% 
солона 

100 Евро 0% 
солона 

1% 
солона 

2% 
солона 

2% 
солона 

3000 Рубли 
русӣ 

0% 
солона 

1% 
солона 

2% 
солона 

4% 
солона 

* Фоизҳои дар ин муҳлатҳо пешбинишуда танҳо барои тамдиди шартномаҳои амалкунанда истифода 
бурда мешаванд. 

Пасандозҳои Шумо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи 
пасандозҳои шахсони воқеӣ» суғурта карда мешаванд. 
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                     ҶСК “ТАВҲИДБОНК” 
 

 
МУЗОРАБА 

Амалиётҳо аз рӯи шартномаи 
МУЗОРАБА (МУДАРАБА) – аҳди шарикии ба 
боварӣ асосёфта мебошад. Бо мақсади 
гирифтани фоида яке аз шарикон сармояи худ 
(маблағҳои пулӣ) ва шарики дигар донишу 
малакаи соҳибкории худро пешниҳод 
менамоянд. Тарафе, ки сармоя пешниҳод 
менамояд - сармоягузор (рабб-ул-мол) номида 
мешавад ва тарафе, ки донишу малакаи 
соҳибкории худро пешниҳод менамояд–
соҳибкор (музориб) номида мешавад. Фоида 
байни тарафҳо аз рӯи меъёри дар шартнома 
зикргардида тақсим мегардад. 

Намуди аҳдҳо аз рӯи шартномаи 
МУЗОРАБА. 

1)МУЗОРАБАИ МАҲДУД – шартномаест, 
ки аз рӯи он муштарӣ соҳа ва объекти 
маблағгузориро ҳамчун сармоягузор (рабб-ул-
мол) мувофиқи рӯйхати пешниҳоднамудаи 
Бонк муайян менамояд. 

Аз рӯи шартномаи Музораба муштариён 
маблағҳои пулии худро бо шарти иштирок дар 
фоида ва зарар, ки Бонк аз ҳисоби истифодаи 
маблағҳо дар маблағгузорӣ бо принсипҳои 
исломӣ ба даст меорад, пешниҳод менамоянд. 

Андозаи тақсимоти фоида ва зарар 
пешакӣ аз рӯи таносуби 30:70, 40:60, 20:80 ва ғ. 
муайян карда мешавад. 
1 i1НИЗОМИ БОНКДОРИИ ИСЛОМӢ-Аз моҳи июли 
соли 2014 пас аз мавриди амал қарор гирифтани 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
фаъолияти бонкии исломӣ” дар ҷумҳурӣ асосҳои 
ҳуқуқӣ ва ташкилии фаъолияти бонкии исломӣ 
муайян гардида, шароити мусоид барои пешбурди 
фаъолияти бонкии исломӣ фароҳам оварда шуд.  

 
2)МУЗОРАБАИ НОМАҲДУД - аҳди 

шарикии ба боварӣ асосёфта мебошад. Бо 
мақсади гирифтани фоида яке аз шарикон 
сармояи худ (маблағҳои пулӣ) ва шарики дигар 
донишу малакаи соҳибкории худро пешниҳод 
менамоянд.  

Фоида байни тарафҳо аз рӯи меъёри дар 
шартнома зикргардида тақсим мегардад.  

 
БАЪД АЗ ГУЗОШТАНИ ПАСАНДОЗ 
 
Ҳамаи нусхаҳои ҳуҷҷатҳоеро, ки ба  

пасандози шумо дахл доранд, дар ҷойи 
боэътимод нигоҳ доред. Бонк беруннависи ҳар 
як нусхаи ҳисоберо барои муддати на камтар аз 
30 рӯз ба шумо пешниҳод менамояд. 
Беруннависи бонкии худро санҷед. Агар ягон 
носаҳеҳӣ пайдо кардед, фавран ба бонки худ 
хабар диҳед. Дар аризаҳои пештараи шумо 
маълумоти шахсӣ дар бораи пасандозатон 
мавҷуд аст, бинобар ин онҳоро пеш аз 
партофтан пок кунед. Агар сифати 
хизматрасонии пешниҳодшуда қаноатбахш 
набошад, ба бонки худ муроҷиат кунед. 
Ҳуқуқҳои шумо дар суд метавонад ҳамчун як 
миёнарави низоми молиявӣ ҳимоя карда 
шаванд.  
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ҶСК “Алиф Бонк” 
 

 
 

ПАСАНДОЗИ МУҲЛАТНОК 
 

Маблағи фоизи пардохташаванда 
бо 

сомонӣ 
25% аз даромади фоизӣ  

барои пасандозҳои 3 моҳа 
35% аз даромади фоизӣ 

барои пасандозҳои 6 моҳа 
60% аз даромади фоизӣ 

барои пасандозҳои аз 1 сола 
боло 

бо долл. 
ИМА 

10% аз даромади фоизӣ 
барои пасандозҳои 3 моҳа 

20% аз даромади фоизӣ 
барои пасандозҳои 6 моҳа 

40% аз даромади фоизӣ 
барои пасандозҳои аз 1 сола 
боло 

50% аз даромади фоизӣ 
барои кудакони ятим 

ПАСАНДОЗИ ДАРХОСТӢ 
Маблағи фоизи пардохташаванда 

бо 
сомонӣ 

10% аз даромади фоизӣ  

бо долл. 
ИМА 

5% аз даромади фоизӣ  

Шартҳои пасандоз 
 

Шумо имконият доред, ки муҳлати 
беҳтаринро барои худ интихоб намуда, 
пасандоз кушоед. Имконияти кушодани 
пасандоз ҳам бо доллари ИМА ва ҳам бо 
сомонӣ. Шумо метавонед барои худ беҳтарин 
варианти тақсими даромадро тибқи 
принсипҳои бонкдории исломӣ интихоб 
намоед. Барои аз нав саҳм гузоштан ба 
дафтари мо омадан зарур нест. 
Хизматрасонӣ ба таври худкор фаъол карда 
мешавад.  

Маблағро аз хазинаи мо бидуни 
комиссия бигиред ё бо роҳи интиқол ба 
суратҳисоби дигар дастрас намоед. Барои 

пасандозҳои аз яксола пур кардан ба 
истиснои 3 моҳи охир иҷозат дода 
мешавад. 

 
КАФОЛАТ 

 
Ҳама амонатҳо дар Алиф Бонк бо 

амволи манқул ва ғайриманқули гарав 

суғурта карда мешаванд. Аз соли 2016, Алиф 
Бонк узви Фонди суғуртаи пасандозҳои 
инфиродӣ мебошад. Мониторинг аз ҷониби 
ташкилотҳои аудиторӣ ҳар сол гузаронида 
мешавад.  

Инчунин, баъзе аз ин ташкилотҳо дар 
Алиф Бонк пасандоз кушоданд, ки ин 
солимии сандуқи қарз ва масъулиятро 
нишон медиҳад. Ҳар як муштарӣ ҳуқуқ дорад 
аудити худро гузаронад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 


	Меъёри фоизи солона:
	ПАСАНДОЗИ “МӮҲЛАТНОКИ ҶАМЪШАВАНДА”
	Барои нигахдорӣ: шиноснома (нусхаи шиноснома). Муҳлати нигаҳдорӣ: 3 сол. Маблағи камтарин 500 сомонӣ, 3000 рубли русӣ, 100 доллари ИМА, 100 евро. Дар шакли исмӣ. Бо роҳи нақдӣ ва ғайринақдӣ.
	Меъёри фоизҳои солона:
	Барои нигахдорӣ: шиноснома (нусхаи шиноснома). Муҳлати нигаҳдорӣ: зиёда аз 3 моҳ то 3 сол. Маблағи камтарин 50 сомонӣ. Бо роҳи нақдӣ ва ғайринақдӣ.
	Меъёри фоизҳои солона:
	ҶСК “БОНКИ ЭСХАТА”
	ПАСАНДОЗИ “ДАРОМАДИ УСТУВОР”
	Ин намуди пасандоз барои онҳое, ки маблағҳои озод доранд ва барои гирифтани  даромади ҳармоҳа ҳавасманд мебошанд, пешбинӣ шудааст.
	Шартҳои пасандоз: Пур кардани суратҳисоб то нисфи муҳлати шартнома мумкин аст. Фоизҳо ҳар моҳ ҳисоб карда шуда, пардохта мешаванд.
	Меъёри фоизӣ:

	ПАСАНДОЗИ “ХАРИДИ ФОИДАНОК+”
	Ин намуди пасандоз барои шахсоне, ки аз ҳисоби маблағҳои ҷамъшуда хароҷоти калонро дар нақша доранд пешбинӣ карда шудааст. Аз ҳисоби капитализатсияи моҳонаи фоизҳо имконияти гирифтани даромади калон мавҷуд аст.
	Шартҳои амонат: Пур кардани амонат имконнопазир аст. Фоизҳои ҳисобшуда ба маблағи асосӣ ҳар семоҳа ҷамъ карда мешаванд. Муҳлати шартнома - 370 ё 731 рȳз.
	Меъёри фоизӣ:

	ПАСАНДОЗИ “ЗАХИРАШАВАНДА”
	Ин намуди амонат барои онҳое, қулай аст, ки  хоҳиши гузоштани маблағ ва дар охири муҳлат аз ҳисоби фоизҳои ҷамъшуда гирифтани даромади калонро доранд.
	Шартҳои пасандоз:  Фоизҳо моҳе як маротиба ҳисоб карда шуда, дар оғози ҳар моҳ ба маблағи асосӣ ҷамъ карда мешаванд. Пур кардани суратҳисоб ғайриимкон аст.
	Меъёри фоизӣ:

	ҶСК “ТАВҲИДБОНК”
	МУЗОРАБА
	Амалиётҳо аз рӯи шартномаи МУЗОРАБА (МУДАРАБА) – аҳди шарикии ба боварӣ асосёфта мебошад. Бо мақсади гирифтани фоида яке аз шарикон сармояи худ (маблағҳои пулӣ) ва шарики дигар донишу малакаи соҳибкории худро пешниҳод менамоянд. Тарафе, ки сармоя пешн...
	Намуди аҳдҳо аз рӯи шартномаи МУЗОРАБА.
	ҶСК “Алиф Бонк”


