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      Фазои сармоягузориву 
соҳиБкорӣ Бояд БеҳТар 
гардад

        самараи саФар Ба пой-
ТахТи давлаТи қаТар

Миёни Бонки миллии Тоҷикистон 
ва Бонки марказии Қатар табодули 
таҷриба дар самти назорати бонкӣ, 
пешбурди сиёсати моне тарӣ, 
идоракунии захираҳои байнал-
милалӣ, таъмини суботи молиявӣ 
ва ғайра ба роҳ монда шавад. 

          омилҳои Ба қурБи 
пули миллӣ Таъсиррасон 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ омилҳои гуногуне-
ро медонад, ки онҳо бевосита ва ба-
восита, мустақим ва ғайримустақим 
ба қурби пули миллии ҳар як давлат 
таъсир мерасонанд.

       «ТоҶикисТон – қаТар: 
ФарохТар аз ТиҶораТ»

Дар ҳузури намояндагони сер-
шумори доираи молиявию сар-
моягузории Давлати Қатар Муо-
вини якуми Раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон Ҷамолиддин Нура-
лиев оид ба имкониятҳои фарохи 
сармоягузорӣ ба бахшҳои гуногуни 
иқтисодиёти Тоҷикистон ба мисли 
гидроэнергетика ва нафту газ . . 

        саБикаҳои ченакии 
Тиллоии БмТ – дар муоми-
лоТ

Сабикаҳои ченакӣ ба шахсони 
ҳуқуқӣ ва воқеӣ (резидентҳо ва 
ғайрирезидентҳо) дар шаҳри Ду-
шанбе аз ҷониби Шуъбаи хизмат-
расонии хазинавии Бонки миллии 
Тоҷикистон бе маҳдудият фурӯхта 
мешавад. 

         БмТ: аФзоиши нишон
ди ҳандаҳои Бахшҳои 
иқТисодӣ ва низоми Бонкӣ 
Таъмин мегардад

Дороиҳои умумии ташки лотҳои 
қарзӣ дар поёни соли ҳисоботӣ 
21,2 млрд. сомониро ташкил дода, 
нисбат ба соли қаблӣ 13,6 фоиз 
афзоиш ёфтанд. 

         низоми Бонкӣ дар 25 
соли исТиқлолияТ

Дар муддати 10 соли охир рушди 
ҳақиқии ММД ба ҳисоби миёнасо-
лона 6,8 фоизро ташкил намуд, ки 
ин аз қабули барномаҳои . . .

дар ин шумора
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         Б.Бахриддинов: разви-
Тие Банковской сТаТисТики 
– ТреБование времени
Отличие новой формы отчетности 
от прежней состоит в усовер-
шенствовании и полноты счетов 
платежного баланса и регистрации 
операций . . .

      «ТоҶикисТон – 
қаТар: ФарохТар аз 
ТиҶораТ»
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       Бонкҳо роҳҳои БеҳТар 
кардани корро меомӯзанд 

Ҳаҷми ахбор ё маълумоте, ки 
имкон дорад дар биржаи фондӣ 
истифода шавад, ҳамон қадаре, 
ки таҷҳизотҳои мобилӣ дар бораи 
соҳибони худ маълумот ба даст мео-
ранд, ба ҳамон андоза меафзояд.

         Таҳлили ҳолаТи воқеии 
ФаъолияТи Бонкҳо дар соли 
2016

Ҷамъбасти фаъолияти низоми 
бонкӣ дар соли 2016 ва вазифаҳои 
навбатӣ барои соли 2017 дар 
ҷаласаи васеъи роҳбарияти Бонки 
миллии Тоҷикистон . . .

        аҳди салам

Ҳамаи аҳли илм иттифоқ бар ду-
рустии салам доранд, зеро мар-
дум; зироаткорону кишоварзону 
тоҷирон ба он барои хароҷот кар-
дан ба аҳлу оилаашон ва ё барои 
нигоҳдорию ҷамъоварии ҳосил ва 
ё тиҷорати худ эҳтиёҷ доранд.

в этом номере

раиси шӯрои машваратӣ:
Ҷ.нурмаҳмадзода
аъзои шӯрои машваратӣ:
Ф.Ҳамрализода, Ҷ.нуралиев,
с.икромӣ, Л. салимова,  
а.миралиев, н.абибуллоев,  
а.Қурбонов

Маҷаллаи "Бонкдорӣ Тараққиёт Ҷаҳонишавӣ" 
дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба қайд гирифта шудааст. Шаҳодатномаи қайд: 
№02031/мҷ, аз 15 июли 2015 с.

МаҶаллаи ТаҲлилии БОНкӣ
1 (76) ЯНВаР-МаРТ, 2017

Тел: +992 (44) 600-31-24
Факс: +992 (44) 600-32-49
нишонии маҷалла: 
734025, ш.Душанбе, х.Рӯдакӣ 107а
E-mail: majalla@nbt.tj

ҳайаТи маҶалла:
сармуҳаррир: а.Қурбонов
сармутахассис: а.мӯминов 
мутахассиси пешбар: з.Ҷамолов

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: 315 нусха. Дар матбааи 
ҶДММ “polygraphgroup” чоп шудааст.  
ш. Душанбе, кӯчаи Ҳувайдуллоев, 113.
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проБлемы
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18          БмТ: аФзоиши 
нишондиҳандаҳои 
Бахшҳои иқТисодӣ 
ва низоми Бонкӣ 
Таъмин мегардад

сармоягузорӣ 
мушкилоТи Бонкҳоро 
ҳал мекунад
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ПрезидентфазОи  СаРМОЯгузОРиВу СОҲиБкОРӣ БОЯД БеҲТаР гаРДаД

30 январи соли равон 
таҳти раёсати Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раи-
си Шӯрои машваратӣ оид 
ба беҳтар намудани фазои 
сармоягузорӣ, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи 
XVII Шӯро баргузор гардид.

Дар ҷаласа аъзои Шӯрои 
машваратӣ, намояндаго-
ни бахши хусусӣ, вазорату 

идораҳо ва шарикони рушд 
иштирок намуданд.

Дар оғози ҷаласа гу-
зориши Котиби масъули 
Шӯро, Раиси Кумитаи 
давлатии сармоягузорӣ 
ва идораи амволи давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Қаҳҳорзода Файзиддин 
Саттор оид ба монито-
ринги иҷрои қарорҳои 
қаблии Шӯрои машваратӣ 
шунида шуд. Қайд гар-

дид, ки қарорҳои дар 
ҷаласаи шонздаҳуми Шӯро 
қабулгардида ба беҳсозии 
фазои сармоягузорӣ дар 
соҳаи кишоварзӣ ва рушди 
тиҷорати аграрӣ, таҳлили 
низоми андозбандии фаъо-
лияти соҳибкорӣ, таблиғоти 
бештари маҳсулоти ватанӣ 
тариқи васоити ахбори 
омма ва беҳтар намудани 
нишондиҳандаҳои байнал-
милалии ҷумҳурӣ равона 
шуда, дар маҷмуъ иҷро 
гардиданд.

Бо мақсади амалисо-
зии қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорӣ» ва «Дар 
бораи санҷиши фаъолияти 
субъектҳои хоҷагидор» дар 
таҳрири нав, ки бо назар-
дошти таҷрибаи пешқадами 
байналмилалӣ қабул гар-
дидааст, як қатор санадҳои 
зерқонунӣ таҳия ва мавриди 
иҷро қарор дода шуданд.

Тибқи қонун «Дар бо-
раи санҷиши фаъолияти 
субъектҳои хоҷагидор», 
Шӯрои ҳамоҳангсозии 
мақомоти санҷишӣ таъсис 
дода шуда, ҷаласаи на-
хустини он баргузор гар-
дид. Дар идомаи ислоҳоти 
низоми андозбандӣ ҷиҳати 
боз ҳам мусоид намудани 
шароити пешбурди фаъо-
лияти соҳибкорӣ, як қатор 
сабукиҳои андозӣ қабул 
гардиданд.

Бо қарори Ҳукумати 
мамлакат Нақшаи 
чорабиниҳои Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба беҳтар намудани фазои 
сармоягузорӣ дар бахши 

Фазои сармоягузориву 
соҳибкорӣ бояд  
беҳтар гардад

Ҷаласаи ҳабдаҳуми Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ
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саноат, дастгирии соҳибкории 
истеҳсолӣ ва рушди истеҳсолоти 
миллӣ барои солҳои 2016-2018, 
аз 27 июли соли 2016, тасдиқ 
гардид.

Вобаста ба масъалаи дуюми 
рӯзномаи ҷаласа Вазири энерге-
тика ва захираҳои оби Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Усмоналӣ Усмон-
зода баромад намуда, роҷеъ ба 
натиҷаҳои таҳлили беҳтар на-
мудани фазои сармоягузорӣ дар 
бахшҳои энергетика ва лоиҳаи 
Нақшаи чорабиниҳо дар ин самт 
гузориш дод.

Аз рӯи масъалаи сеюми 
рӯзномаи ҷаласа Раиси Кумитаи 
ҷавонон, варзиш ва сайёҳии 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Абдуллозода Аҳтам 
Рустам оид ба рафти амалисозии 
Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати 
мамлакат оид ба беҳсозии фазои 
сармоягузорӣ дар бахши сайёҳӣ 
гузориш дод.

 Нисбат ба масъалаи ниҳоии 
рӯзномаи ҷаласа, Котиби масъу-
ли Шӯро, Раиси Кумитаи дав-

латии сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Қаҳҳорзода Фай-
зиддин Саттор маълумот 
дода, масъалаи беҳтар наму-
дани фазои сармоягузориву 
соҳибкорӣ дар бахши бонкдо-
риву молия ва муосиргардонии 
хизматрасониҳои давлатӣ ба 
соҳибкоронро барои баррасӣ 
дар ҷаласаи ояндаи Шӯрои 
машваратӣ пешниҳод намуд, ки 
он аз ҷониби ҳамаи аъзои Шӯро 
дастгирӣ ёфт.

Дар муҳокима ва баррасии 
масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа, 
узви Шӯро аз ҷониби бахши 
хусусӣ, Роҳбари ҶДММ “Кафо-
лат” Музаффар Саймуддинов, 
Роҳбари ҶДММ «Барқ сохт-
мон лоиҳакаш», Комилҷон 
Иброҳимов, Намояндаи дои-
мии Бонки Осиёии рушд дар 
Тоҷикистон, Си Си Ю ва дигарон 
баромад намуда, андешаҳои 
худро вобаста ба масъалаҳои 
баррасишуда иброз намуданд.

 Зимни баррасии масъалаҳо, 

Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон оид ба амалӣ 
намудани як қатор тадбирҳо 
дар самти рушди соҳибкорӣ, 
таъсиси ҷойҳои корӣ, истеҳсоли 
маҳсулоти инноватсионӣ, коҳиш 
додани воридот ва баланд бар-
доштани иқтидори содиротии 
мамлакат, инчунин нақши неруи 
созандаи бахши хусусӣ дар руш-
ди иқтисодии мамлакат ибрози 
назар намуданд.

 Дар ин робита масъалаҳои 
рушди бемайлони 
технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ ва истифо-
даи самараноки он дар рушди 
иқтисодиёти мамлакат, исти-
фодаи самарабахши нерӯи барқ 
ҳамчун марҳилаи навбатии 
ҳадафи стратегии мамлакат дар 
доираи таъмини истиқлолияти 
энергетикӣ, таъмини рушди 
соҳаи сайёҳӣ, муҳайё наму-
дани шароити беҳтар барои 
рушди ҳунармандӣ ва даст-
гирии ҳунармандон, инчунин 
масъалаҳои дигари ҷаласа қайд 
гардида, зарурати вусъат бахши-
дани корҳо дар самтҳои зикршу-
да таъкид карда шуд.

Асосгузори сулҳу Ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Раиси Шӯрои машваратӣ, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҷаласаро ҷамъбаст намуда, ба 
масъулин ва вазорату идораҳо 
вобаста ба ҳар як масъалаи дар 
ҷаласа баррасигардида дастуру 
супоришҳои дахлдор доданд.

www.president.tj

Президент фазОи  СаРМОЯгузОРиВу СОҲиБкОРӣ БОЯД БеҲТаР гаРДаД
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˃ ˃ Мулоқоти ҶаМолиддин 
нуралиев бо Жан Пиеро Чиня

Муовини якуми Раиси Бон-
ки миллии Тоҷикистон 
Ҷамолиддин Нуралиев 24 янва-
ри соли равон ҳайати намоянда-
гии Бонки аврупоии таҷдид ва 
рушдро таҳти роҳбарии Му-
шовири калони департаменти 
ҳуқуқи БАТР ҷаноби Жан Пиеро 
Чиняро ба ҳузур пазируфт. 

Мулоқоти мазкур дар доираи 
Лоиҳаи кумакҳои техникии 
Бонки аврупоии таҷдид ва рушд 
ба Бонки миллии Тоҷикистон 
оид ба баҳодиҳии идоракунии 
корпоративӣ дар ташкилотҳои 
қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баргузор гардид. 

Дар рафти мулоқот ҷонибҳо 
масъалаҳои танзими идораку-
нии корпоративӣ дар таш-
килот ҳои қарзӣ, усулҳои 
идора кунии корпоративӣ дар 
Бонки миллии Тоҷикистон, 
ҷорикунонии механизми 
усулҳои мазкур дар ташкилотҳои 
қарзӣ, асосҳои методологӣ ва 
меъёрии санҷишҳои Бонки 
миллии Тоҷикистон, татбиқи 
чораҳои зарурӣ баъди санҷиш 
ва дигар масъалаҳои марбут 
ба Лоиҳаи кумакҳои техникии 
Бонки аврупоии таҷдид ва рушд 
ба Бонки миллии Тоҷикистон 
дар самти баҳодии идоракунии 

корпоративӣ дар ташкилотҳои 
қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
баррасӣ намуданд. 

Зимни мулоқот Ҷ.Нуралиев 
изҳор дошт, ки суст будани 
идоракунии корпоративӣ дар як 
қатор ташкилотҳои қарзӣ боиси 
ба мушкилоти молиявӣ гириф-
тор шудани онҳо ва дар маҷмуъ 
коҳиш ёфтани фаъолияти 
низоми бонкии кишвар гардид. 
“Маҳз ҷиҳати бартараф наму-
дани камбудиҳои рухдода дар 
низоми бонкии кишвар вазифаи 
аввалине, ки дар назди бонкҳо 
дар соли 2017 гузошта шуд, ду-
руст ба роҳ мондани идоракунии 
корпоративӣ мебошад”, - таъкид 
намуд муовини якуми Раи-
си Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҷ.Нуралиев. 

Дар навбати худ Мушовири 
калони Департаменти ҳуқуқи 
Бонки аврупоии таҷдид ва рушд 
Жан Пиеро Чиня зикр намуд, 
ки барои пешниҳод намуда-
ни кумаки техникӣ дар самти 
таҳким бахшидани идоракунии 
корпоративӣ маълумоти дахл-
дор дар бораи бонкҳо ва тарзи 
идоракунии корпоративии куну-
нии онҳо зарур аст. Зикр карда 
шуд, ки танҳо баъди таҳлил ва 
баррасии ҳисобот ва маълумот 
дар бораи бонкҳо ҷониби БАТР 
метавонад барномаҳои худро 
дар низоми бонкии Тоҷикистон 
амалӣ намояд. 

Вобаста ба татбиқи барно-
маҳои идоракунии корпоративӣ 
дар низоми бонкии Тоҷикистон, 
аз ҷумла дар навбати аввал ба 
кор бурдани он нисбати бонкҳои 
муаммодор муовини Раиси 
Бонки миллии Тоҷикистон 
С.Икромӣ изҳор дошт, ки 
ҷониби БАТР пешниҳодҳои 

худро манзур намояд. Танҳо 
баъди мувофиқаи ҷонибҳо ме-
тавон барномаҳои Бонки авру-
поии таҷдид ва рушдро ҷиҳати 
беҳтар кардани идоракунии 
корпоративӣ дар бонкҳои муам-
модор ба кор бурд. 

Дар робита ба ин, роҳбарияти 
Бонки миллии Тоҷикистон 
тасмим гирифтааст, ки барои 
пурзӯр намудани назорати 
низоми бонкӣ ва бо ин мақсад 
таҳким бахшидани идоракунии 
корпоративӣ ҷиҳати истифода 
аз таҷрибаи ғании Бонки авру-
поии таҷдид ва рушд дар ин самт 
ҳамкории зичро ба роҳ монад. 

˃ ˃ муарриФии 
маҳсулоТи De La Rue 
дар БмТ

Намояндагони ширкати бри-
таниягии De La Rue, ки яке 
аз ширкатҳои пешрафтаи 
ҷаҳон оид ба нашри қоғазҳои 
қимматнок (банкнотаҳо, 
шиносномаҳо, ҳуҷҷатҳои до-
рои унсурҳои баланди ҳимоявӣ) 
ба шумор меравад, 21 феврали 
соли равон дар Бонки миллии 
Тоҷикистон маҳсулоти худро 
таҳти унвони “Технологияи нави 
бонкӣ дар самти муомилоти 
пулӣ ва чопи пул”муаррифӣ 
намуданд. Ҷамъомад дар 
ҳузури Муовини якуми Раи-
си Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҷамолиддин Нуралиев, Муо-
винони Раис Лола Салимова 
ва Ҳамидулло Машрабзода, 
роҳбарони воҳидҳои сохто-
рии Дастгоҳи марказии Бонки 
миллии Тоҷикистон ва намоян-
дагони зинаи аввали бонкҳои 
низомсози кишвар баргузор 
гардид. 

рӯйдодҲои муҲимтарин
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рӯйдодҲои муҲимтарин

Дамиян Кватковский, дирек-
тори Департаменти кишварҳои 
ИДМ, Аврупо ва Осиёи марказии 
ширкати De La Rue дар назди 
ҳозирин оид ба таърихи пайдоиш 
ва самтҳои фаъолияти ширкат 
дар бозори истеҳсоли қоғазҳои 
қиматнок, доир ба имкониятҳои 
он ва пешниҳоди маҳсулоти шир-
кат суханронӣ намуд. 

Номбурда дар ҷараёнии 
муаррифӣ изҳор кард, ки 
бонкҳои марказии 150 кишвари 
дунё аз хизматрасонии ширкати 
De La Rue истифода мебаранд. 
Ширкати мазкур аз лиҳози 
ороиш пулҳои кишварҳоро 
бо назардошти хусусиятҳои 
миллӣ ва таърихӣ таҳия месо-
зад ва шиносномаю, ҳуҷҷатҳои 
ронандагӣ, дигар намудҳои 
ҳуҷҷатҳои дорои унсурҳои 
баланди ҳимоявӣ, дастгоҳҳои 
пулҳисобкунӣ ва тафтиши 
пулҳоро истеҳсол мекунад.

Муовини Раиси БМТ  Лола 
Салимова ба меҳмонон дар бораи 
хусусиятҳои пули миллӣ-сомонӣ, 
сатҳи ҳимоявии он, баланд 
бардоштани фарҳанги молиявии 
аҳолӣ, ба роҳ мондани нашри 
маводҳо оид ба хусусиятҳои 
таркибӣ ва ҳимоявии пули миллӣ 
сухан ронда, ба намояндаго-
ни ширкати De La Rue барои 
муаррифии муфассал изҳори 
миннатдорӣ намуд. 

˃ ˃ Мулоқот бо наМояндагии 
иттиҳоди авруПо
Мулоқоти дуҷониба бо Намо-
яндагии Иттиҳоди Аврупо оид 
ба Осиёи Марказӣ 24 январи 
соли равон дар Бонки миллии 
Тоҷикистон баргузор гардид.
Машварати кориро аз ҷониби 
Бонки миллии Тоҷикистон – му-

овини якуми Раис Ҷамолиддин 
Нуралиев ва аз ҷониби 
Иттиҳоди Аврупо – Намояндаи 
махсуси Иттиҳоди Аврупо дар 
Осиёи Марказӣ Петер Буриан 
роҳбаладӣ намуданд. 

 Дар ҷараёни машварати корӣ 
тарафҳо вазъи феълии низоми 
бонкии кишварро баррасӣ наму-
да, оид ба рафти гуфтушунидҳо 
байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Хазинаи байналмилалии асъор 
ибрози назар карданд. 

Муовини якуми Раиси Бонки 
миллии Тоҷикистон Ҷ.Нуралиев 
дар сатҳи баланд баргузор 
шудани мулоқоти Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро бо намояндагони 
Хазинаи байналмилалии асъор 
бори дигар хотиррасон на-
муд. Зикр карда шуд, ки Бонки 
миллии Тоҷикистон омода 
аст дар самти низоми бонкӣ 
ҳамкориҳоро тавсеа бахшад ва 
дар робита ба ин бисёр шартҳои 
Бонки аврупоии таҷдид ва руш-
дро иҷро намудаст. 

Илова бар ин, Ҷ.Нуралиев 
изҳор дошт, ки дар низоми 
бонкӣ ислоҳоти куллӣ амалӣ 
шуда истодааст ва ҷиҳати барта-
раф намудани камбудиҳои соҳа 
тамоми тадбирҳои зарурӣ анде-
шида мешаванд. Номбурда иш-
тирокчиёни вохӯриро бо вазъи 
феълии нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ ва молиявии 
ҷумҳурӣ, бахусус фаъолияти 
низоми бонкӣ ошно намуд. 
Зикр гардид, ки барои боз ҳам 
таҳким бахшидани раван-
ди ислоҳот дар низом Бонки 
миллии Тоҷикистон ба кумаки 
техникӣ аз шарикони ҳамкор, ба 
монанди такмили донишу ма-
лакаи касбӣ, андӯхтани таҷриба, 
доир намудани машғулиятҳои 
омӯзишӣ ва пешниҳоди му-
шовирон ниёз дорад. Инчунин 
дар хусуси афзоиши захираҳои 
байналмилалӣ, муътадил нигоҳ 
доштани қурби пули миллӣ нис-
бат ба асъори хориҷӣ новобаста 
аз таъсири омилҳои беруна 
махсусан қайд карда шуд. 

Намояндаи махсуси Иттиҳоди 
Аврупо Петер Буриан изҳор 
дошт, ки Иттиҳоди Аврупо асо-
сан дар самти дастгирии бахши 
энергетикӣ, соҳибкории хурду 
миёна барномаҳои худро амалӣ 
менамояд. Бо вуҷуди ин, имко-
ни ҳамкорӣ байни Тоҷикистону 
Иттиҳоди Аврупо дар самти 
мубодилаи таҷриба дар низо-
ми бонкӣ, аз ҷумла дар самти 
кортҳои электрониро баррасӣ 
намуд. 

Дар мулоқот ҳамчунин 
роҳбари намояндагии Иттиҳоди 
Аврупо Хидает Бискевич, муо-
вини сардори Шуъбаи Осиёи 
Марказӣ Аудрон Перкаускиене, 
мушовири сиёсии ИА Раймонд 
Вингрис ва роҳбарони воҳидҳои 
сохтории дахлдори Бонки мил-
лии Тоҷикистон ширкат варзи-
данд. 
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Дар доираи сафари рас-
мии Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
пойтахти Давлати Қатар, шаҳри 
Даҳва 5 феврали соли ҷорӣ дар 
сардафтари Бонки марказии 
Қатар вохӯрии Раиси Бонки 
миллии Тоҷикистон Ҷамшед 
Нурмаҳмадзода бо Раиси Бонки 
марказии Қатар Абдулло бин 
Сауд ал-Сонӣ баргузор гардид. 

 
Дар вохӯрии зикршуда ҳайати 

Бонки миллии Тоҷикистонро 
Муовини якуми Раиси Бон-
ки миллии Тоҷикистон 
Ҷамолиддин Нуралиев ва ди-
ректори Департаменти монито-

ринги молиявӣ Фарҳод Билолов 
ҳамроҳӣ намуданд. 

Зимни мулоқот Раиси 
Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҷамшед Нурмаҳмадзода 
оид ба нишондиҳандаҳои 
макроиқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, стратегияҳои 
Бонки миллии Тоҷикистон 
ва чорабиниҳои равонашу-
даи онҳо дар самти ислоҳоти 
фаъолияти бонкдорӣ ва 
ғайра маълумоти мухтасар 
пешниҳод кард. Қайд карда 
шуд, ки нишондиҳандаҳои 
мақроиқтисодии ҷумҳурӣ сол аз 
сол тамоюли болоравӣ дошта, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке 
минтақаҳои ҷолиб барои ҷалби 
сармоягузориҳои хориҷӣ мубад-

дал гашта истодааст. 
Дар рафти вохӯрӣ масъалаҳои 

ба роҳ мондани ҳамкориҳои 
дуҷониба дар самти фаъо-
лияти бонкдорӣ мавриди 
баррасӣ қарор гирифта, аз 
ҷониби ҳайати Бонки миллии 
Тоҷикистон ба ҷониби Қатар 
таклифҳои судманд пешниҳод 
гардид. Аз ҷумла, пешниҳод 
карда шуд, ки миёни Бонки 
миллии Тоҷикистон ва Бонки 
марказии Қатар барои ҳамкорӣ 
дар самти хизматрасониҳои 
клирингӣ, кушодани хати имти-
ёзноки қарзӣ, мусоидат ҷиҳати 
ба роҳ мондани ҳамкориҳо 
миёни ташкилотҳои қарзии 
ҳарду ҷониб, аз қабили кушода-
ни ҳисобҳои муросилотӣ, хатҳои 

Самараи сафар ба пойтахти 
Давлати Қатар

Пешниҳод гардид, ки миёни Бонки миллии Тоҷикистон ва Бонки марказии Қатар 
табодули таҷриба дар самти назорати бонкӣ, пешбурди сиёсати монетарӣ, 
идоракунии захираҳои байналмилалӣ, таъмини суботи молиявӣ ва ғайра ба роҳ 
монда шавад. 
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қарзии имтиёзнок ва ғайра ба 
роҳ монда шавад. 

Қайд кардан зарур аст, ки 
бо назардошти мусоид ва 
ҷолибнокии даромадҳо аз фоиз-
нокии пасандозҳо дар низоми 
бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
аз ташкилотҳои молиявии Дав-
лати Қатар ҷиҳати кушодани 
намояндагиҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон даъват ба амал 
оварда шуд. 

Илова бар ин пешниҳод 
гардид, ки миёни Бонки миллии 
Тоҷикистон ва Бонки марказии 
Қатар табодули таҷриба дар 
самти назорати бонкӣ, пешбур-
ди сиёсати монетарӣ, идораку-
нии захираҳои байналмилалӣ, 
таъмини суботи молиявӣ ва 

ғайра ба роҳ монда шавад. 
Ҳамзамон, бо назардош-

ти муҳим будани ҳамкориҳо 
дар самти муқовимат ба 
қонунигардонии даромадҳои 
бо роҳи ҷиноят бадастомада 
ва маблағгузории терроризм, 
ҷонибҳо ҷиҳати вусъат бахшида-
ни ҳамкориҳо дар самти мубо-
дилаи иттилоот ба мувофиқа 
омаданд. 

 Ҷаноби Абдулло бин Сауд 
ал-Сонӣ таклифҳои ҳамкориро 
қобили қабул шуморида, 
пешниҳод намуд, ки соли ҷорӣ 
дар яке аз давлатҳо вохӯрии 
ҷонибҳо бинобар муфассал 
баррасӣ намудани масъалаҳои 
ҳамкорӣ ба роҳ монда шавад. 
Пешниҳод карда шуд, ки ҷиҳати 

оғоз бахшидани ҳамкориҳо 
Гурӯҳи кории ҳарду тараф ташкил 
гардида, самтҳои афзалиятноки 
ҳамкориҳо мавриди баррасии 
пешакӣ қарор дода шаванд. 

Дар идомаи мулоқот, Раи-
си Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҷамшед Нурмаҳмадзода омода-
гии ҳамаҷонибаи Бонки миллии 
Тоҷикистонро ҷиҳати вусъат 
бахшидани ҳамкориҳо иброз 
намуда, бо истифода аз фур-
сати муносиб ҳампешаи худро 
ҷиҳати анҷом додани сафари 
расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
даъват намуд. 

Вохӯрии ҷонибҳо дар фазои 
дустӣ ва якдигарфаҳмӣ анҷом 
ёфта, ҷонибҳо саъю талоши хеш-
ро барои амалишавии натиҷаҳои 
вохӯрӣ иброз намуданд. 

Зимни сафари расмии Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Давлати 
Қатар (5-6 феврали соли 2017) 
дар мулоқоту музокироти сатҳи 
олӣ аз рӯйи натиҷаҳои вохӯрӣ 
дар ҳузури сарони давлатҳо 
дар баробари санадҳои муҳими 
ҳамкорӣ Ёддошти тафоҳум бай-
ни Бонки миллии Тоҷикистон 
ва Бонки марказии Қатар оид 
ба ҳамкорӣ дар соҳаи фаъолия-
ти молиявӣ ва бонкӣ ба имзо 
расонида шуд. 

департаменти мониторинги молиявӣ 
дар назди бонки миллии тоҷикистон 

Ҳамкорӣ СаМаРаи СафаР Ба ПОйТахТи ДаВлаТи ҚаТаР
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Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҷамолиддин Нуралиев оид 
ба имкониятҳои фарохи 
сармоягузорӣ ба бахшҳои 
гуногуни иқтисодиёти 
Тоҷикистон ба мисли 
гидроэнергетика ва нафту 
газ, саноат, истихроҷ ва 
коркарди маъданҳои кӯҳӣ, 
истеҳсол ва коркарду соди-
роти маҳсулоти кишоварзӣ, 
алюминий, низоми бонкӣ 
ва сайёҳӣ муаррифино-
маи муфассал дар мавзӯи 
“Тоҷикистон - Қатар: Фарох-
тар аз тиҷорат” пешниҳод 
намуд.

Дар оғози муаррифӣ 
мухтасар аз вазъи макро-
иқтисодӣ ва фазои сар-
моягузорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон маълумот 
дода шуд. Зикр гардид, 
ки дар Тоҷикистон айни 
замон тарҳу лоиҳаҳо ва 
барномаҳои зиёди манфиат-

5 феврали соли 2017 дар доираи сафари расмии Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Давлати 
Қатар дар шаҳри Давҳа мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ бо 
доираи сармоягузорию молиявии Давлати Қатар баргузор шуд. Дар 
мулоқоти мазкур Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон бо нутқи пурмӯҳтаво баромад намуда, баргузории 
ин муло қотро имконияти мусоиди муаррифии бештари роҳу самтҳои 
афзалиятноки ҳамкориҳои дуҷониба ва ҷалби сармоя ба иқтисодиёти 
Тоҷикистон арзёбӣ намуданд.

«Тоҷикистон – Қатар: 
Фарохтар аз тиҷорат»

Дар ин ҷамъомад дар баро-
бари дигар аъзои Ҳукумати 
мамлакат роҳбарияти Бонки 
миллии Тоҷикистон – Раиси 
Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҷамшед Нурмаҳмадзода 
ва Муовини якуми Раиси 

Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҷамолиддин Нуралиев шир-
кат доштанд.

Дар ҳузури намояндагони 
сершумори доираи молия-
вию сармоягузории Давлати 
Қатар Муовини якуми Раиси 
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овари иқтисодӣ мавриди 
амал қарор дошта, ин ама-
лия ҷалби сармояи бешта-
ри хориҷӣ ва технологияи 
муосиру замонавиро тақозо 
дорад.

Зимни муаррифӣ имко-
ниятҳои мусоид барои ҷалби 
сармоягузории хориҷӣ 
дар Тоҷикистон, аз ҷумла 
фаъолияти чор минтақаи 
озоди иқтисодӣ дар навоҳии 
наздисарҳадӣ, мутобиқ ба 
талаботи сар моягузорон пур-
ра фарогир будани дараҷаи 
тахассу сияти бозори меҳнат, 
додугирифти фарох бо 
шарикони ҳамкор дар самти 
содирот, аз ҷумла дар соҳаи 
маъданҳои кӯҳӣ, пахта, тил-
ло, энергетика ва дар самти 
воридот соҳаи маҳсулоти 

нафтӣ ва филизоти арзон 
қайд карда шуд.

Муовини якуми Раиси 
Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҷ.Нуралиев дар рафти 
муаррифӣ зикр намуд, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
ҷалби сармоягузорӣ имко-
ният ва фазои хуб дорад. Аз 
ҷумла, татбиқ гардидани як 
қатор ислоҳотҳои муҳим, 
мусоид будани шароит дар 
самти бехатарӣ ва амну 
субот ҷиҳати ҷалби сармоя-
гузории хориҷӣ, арҷгузорӣ 
ба ҳуқуқи сармоягузорон, 
мавҷуд будани имкониятҳои 
гуногуни имтиёзӣ номбар 
карда шуд. Зикр гардид, 
ки бо назардошти татбиқи 
ислоҳотҳо ва ҷиҳати 
беҳтар шудани фазои 

сармоягузорӣ, Тоҷикистон 
дар рейтинги Бонки ҷаҳонӣ, 
аз ҷумла дар соли 2010 - 12 
зина, соли 2011 – 6 зина 
ва дар соли 2015 – 36 зина 
боло рафтааст, ки хеле 
нишондиҳандаи хуб аст. Дар 
баробари ин, ислоҳот дар 
соҳаи низоми электронии 
андозбандӣ, бюрои таърихи 
қарзҳо, шароити мусоид 
барои тавсеа бахшидани 
соҳаи сохтмон, паст будани 
сатҳи ҷиноят ва таъмини 
бехатарии шаҳрвандон, 
суботи иқтисодӣ ва сиёсӣ 
дар кишвар, босуръат коҳиш 
ёфтани сатҳи камбизоатӣ 
баён карда шуданд.

Дар рафти маърӯза 
зикр шуд, ки новобаста аз 
фазои бӯҳронӣ дар акса-
ри кишварҳо Тоҷикистон 
тавонист рушди босуботи 
иқтисодиётро дар киш-
вар таъмин намояд. Дар 
муаррифӣ инчунин имкони 
ба даст овардани даромади 
сармоягузорон, аз ҷумла 
диаграммаи зиёд шудани 
сатҳи даромади сармоягу-
зорони хориҷӣ дар 6 соли 
охир, муносибати хуб ва 
пайваст будан ба шабакаи 
ҷаҳонии ҳавоӣ, имкони 
дар оянда тавсеа бахшида-
ни хатсайрҳо ба ин киш-
вар, ҳаммонанд будани 
арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ, 
дину оин, расму одат ва 
ҳамгироӣ махсусан қайд 
карда шуд.

 Муовини якуми Раиси 
Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҷ.Нуралиев ҷиҳати ҷалби 

муарриФӣ "ТОҶикиСТОН-ҚаТаР: фаРОхТаР аз ТиҶОРаТ"
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сармоягузорӣ ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон диққати ҳозиринро 
асосан ба самтҳои гидроэнергети-
ка, молия, маъдани кӯҳӣ, туризм 
ва кишоварзӣ ҷалб намуд. Зикр 
намуд, ки дар самти гидроэнерге-
тика имкониятҳои фарох мавҷуд 
буда, аллакай 8 лоиҳаи махсус 
таҳия шудааст ва барои ҳамкорӣ 
ҷиҳати татбиқ аз сармоягузоро-
ни ҳузурдошта даъват ба амал 
оварда шуд. Ҷ.Нуралиев инчунин 
шароити мусоид барои равона на-
мудани сармоя ба низоми бонкӣ, 
паст будани сатҳи хавфи амонатҳо 
ва имконияти хуби даромад, 
мавҷуд будани имконият барои 
сармоякунонии бонкҳо аз ҷониби 
сармоягузории хориҷӣ, рушди 
бонкдории исломӣ ва мутобиқ 
кардани қонунгузориро қайд кар-
да гузашт. Дар баробари ин, им-
конияти мавҷуд будани афзоиши 
захираҳои байналмилалӣ бо ҷалби 

сармоягузорӣ қайд карда шуд.
Татбиқи лоиҳаҳои гуногун дар 

соҳаҳои гидроэнергетика, са-
ноати сабуку хӯрокворӣ, бунёди 
корхонаҳои коркарди маъданҳои 
кӯҳӣ, истеҳсоли маҳсулоти 
сохтмонӣ, коркарди маҳсулоти 
кишоварзӣ, бунёди инфрасохтори 
туризм, аз ҷумла сайёҳати кӯҳӣ 
самтҳои афзалиятнок ва манфиа-
товари ҳамкории доираи сармоя-
гузорию молиявии Тоҷикистону 
Қатар арзёбӣ гардид.

Дар қисмати ниҳоии муаррифӣ 
платформаи сармоягузорӣ ва 
ҳимояи ҳуқуқи сармоягузорон аз 
имкониятҳои қонунии сармоя-
гузорон ва сармояи берунӣ қайд 
гардид. Зикр гардид, ки Ҳукумати 
ҶТ ба сармоягузорони хориҷӣ 
дар баробари сармоягузорони 
дохилӣ ҳуқуқ ва имкониятҳои 
баробар додааст ва раванди 
тиҷорати онҳо дахолатнопазир 

аст. Таъкид шуд, ки барои ворид 
намудани технологияи муосир, 
ба роҳ мондани истеҳсолу соди-
роти маҳсулоти соҳаҳои гуногун 
ва дастгирию таъмини пешрафти 
соҳибкорию сармоягузорӣ дар 
қонунгузориҳои Тоҷикистон як 
қатор имтиёзҳо ва кафолатҳо, аз 
ҷумла беш аз 240 номгӯи им-
тиёзу сабукиҳо пешбинӣ гар-
дида, дар бозори дохилии молу 
хизматрасонӣ, сармоя ва асъор 
шароити рақобати озод фароҳам 
оварда шудааст.

 Дар ҷамъбаст аз доираи 
молиявӣ ва сармоягузорони 
Давлати Қатар даъват ба амал 
оварда шуд, ки ҷиҳати ба роҳ 
мондани ҳамкории мутақобилан 
судманд дар самтҳои зикршуда 
ба Тоҷикистон ташриф оварда, бо 
имконоту иқтидорҳои мавҷудаи 
ҳамкорӣ дар кишвари мо аз наз-
дик шинос шаванд.

Бояд тазаккур дод, ки зим-
ни сафари расмии Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Давлати Қатар (5-6 
феврали соли 2017) дар мулоқоту 
музокироти сатҳи олӣ аз рӯйи 
натиҷаҳои вохурӣ дар ҳузури 
сарони давлатҳо 8 санади нави 
ҳамкорӣ ба имзо расид, ки 
Ёддошти тафоҳум байни Бонки 
миллии Тоҷикистон ва Бонки 
марказии Қатар оид ба ҳамкорӣ 
дар соҳаи фаъолияти молиявӣ ва 
бонкӣ яке аз ин санадҳост.

www.nbt.tj

муарриФӣ"ТОҶикиСТОН-ҚаТаР: фаРОхТаР аз ТиҶОРаТ"
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Раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон Ҷамшед 
Нурмаҳмадзода изҳор на-
муд, ки сарфи назар аз он 
ки соли 2016 барои низоми 
бонкӣ ва дар маҷмӯъ ба-
рои соҳаи иқтисодиёт соли 
душвор буд, Бонки мил-
лии Тоҷикистон тавонист 
ба рушди воқеии иқти-
содиёт ва он нақшаҳое, ки 
дар назди худ дар самти 
нишондиҳандаҳои макро-
иқтисодӣ гузошта буд, 
ноил гардад. Ҷ. Нурмаҳ-
мад зода ҷиҳати иҷрои 
дастуру супоришҳое, ки дар 
ҷаласаи навбатии Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Паёми Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ироа 
гаштанд, бахусус дар самти 
пурзӯр намудани назорати 
низоми бонкӣ ибрози назар 
кард. Таъкид карда шуд, 
ки бо назардошти таъси-

ри фишорҳои берунӣ ва 
буҳрони молиявӣ, инчунин 
суст ба роҳ монда шудани 
идоракунии корпоративӣ як 
қатор бонкҳо ба мушкилиҳо 
рӯ ба рӯ шуданд ва ин 
раванд тавонист ба коҳиш 
ёфтани эътимоди аҳолӣ ба 
низоми бонкӣ таъсир ра-
сонад. Аз ҷумла, дар хусуси 
мушкилоти бонкҳои му-
аммодор ва қабули қарори 
махсуси Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати сар-
моякунонии онҳо, ба таври 
мақсаднок равона шудани 
маблағҳо, назорати қатъӣ аз 
болои маблағҳои ҷудошуда, 
дар навбати аввал таъмин 
намудани уҳдадориҳои 
бонкҳои мазкур дар назди 
буҷет ва пасандозгузорон, 
ки зина ба зина амалӣ гашта 
истодаанд, махсусан таъкид 
карда шуд. Дар баробари ин, 
Ҷ.Нурмаҳмадзода махсусан 
қайд намуд, ки барои барта-
раф намудани камбудиҳои 

низом дар якҷоягӣ бо 
бонкҳо ҷиҳати беҳтар на-
мудани фаъолияти босуботи 
низоми бонкӣ ва таъмини 
рушди устувории он дар 
кишвар, ба беҳтар карда-
ни сифати дороиҳо, ҷалби 
сармоягузории хориҷӣ ва 
дохилӣ, пурзӯр намудани 
идоракунии хавфҳо, зиёд 
намудани сармояи асосӣ, 
такмил додани усулҳои идо-
ракунии корпоративӣ, назо-
рати қатъӣ аз болои дороиҳо 
ва уҳдадориҳо, сатҳи 
пардохтпазирӣ ва баланд 
бардоштани самаранокӣ 
бояд диққати асосӣ дод.

Дар идомаи ҷаласа, муо-
вини Раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон Сироҷиддин 
Икромӣ аз рӯи масъалаи 
асосии рӯзномаи маҷлис 
– Ҷамъбасти фаъолияти 
низоми бонкӣ дар соли 2016 
бо таҳлили амиқ ва му-
фассал дар назди ҳозирин 
суханронӣ намуд. Сарпарас-
ти соҳа диққати роҳбарони 
бонкҳо ва ташкилотҳои 
маблағгузории хурдро 
барои дар сатҳи паст қарор 
доштани идоракунии 
корпоративӣ, набурдани 
назорати самаранок аз 
ҷониби Шӯрои нозирон, 
дуруст ба роҳ намондани 
аудити дохилӣ ва идораку-
нии хавфҳо, номукаммал 
будани низоми идоракунии 
дороиҳо ва уҳдадориҳо, 
сатҳи пасти риояи қоидаҳои 
қарздиҳӣ, яъне пешниҳоди 
қарзҳои калонҳаҷм бе 
гузаронидани таҳлили 

Таҳлили ҳолаТи воқеии  
ФаъолияТи Бонкҳо  
дар соли 2016

ҷ амъбасти фаъолияти низоми бонкӣ дар соли 2016 
ва вазифаҳои навбатӣ барои соли 2017 дар ҷаласаи 
васеъи роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон бо 
роҳбарони ташкилотҳои қарзӣ, ки 23 январи соли 

ҷорӣ баргузор гардид, мавриди муҳокимаи ҳамаҷонибаи 
иштирокдорони он қарор гирифт.

Ҷамъомади расмӣ ТаҲлили ҲОлаТи ВОҚеии фаъОлиЯТи БОНкҲО...
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амиқ, риоя накардани 
талаботи санадҳои меъё-
рии ҳуқуқии Бонки миллии 
Тоҷикистон, пешниҳоди 
носаҳеҳи ҳисоботҳо, сатҳи 
пасти миёнаравии молиявӣ, 
надоштани стратегияи 
ҷалби сармоягузориҳои 
дарозмуҳлат, баланд будани 
меъёри фоизии қарзҳо ва 
ғайра ҷалб намуд. Инчунин 
қайд карда шуд, ки ново-
баста аз он ки дар соли 2016 
бонкҳо маблағҳои калон 
ҷарима медоданд, ҳанӯз 
камбудиҳо дар соҳа зиёд ба 
назар мерасанд.

Ҳангоми муҳокимаи 
масъалаҳои ҷаласа роҳба-
рони бонкҳои тиҷоратӣ дар 
мавриди мавҷуд будани 
баъзе мушкилот дар самти 
пардохти андоз, зарурати 
истифодаи рейтинги мам-
лакат барои тавсеа бахши-
дани ҷалби сармоя гузории 
хориҷӣ, коҳиш ёфтани 
эътимоди аҳолӣ ба бонкҳои 
мамлакат, мавҷуд буда-
ни мушкилоти кадрӣ дар 
минтақаҳо, рушди ҳисоб-
баробаркуниҳои ғайри-
нақдӣ, дар амал татбиқ 
намудани қонун “Дар бораи 
фаъолияти бонкии исломӣ”, 
ба роҳ мондаи фаъолия-

ти дурусти банкоматҳои 
ташкилотҳои қарзӣ фикру 
андешаҳои мушаххаси 
худро иброз намуда, изҳор 
доштанд, ки омодаанд дар 
якҷоягӣ бо Бонки миллии 
Тоҷикистон дар ҳаллу фасли 
масъалаҳои номбурда саҳми 
худро гузоранд.

Дар қисмати ҷамъбастии 
ҷаласаи васеъи роҳбарияти 
Бонки миллии Тоҷикистон 
бо роҳбарони бонкҳо ва 
ташкилотҳои маблағгузории 
хурд барои соли 2017 вази-
фа ҳои мушаххас гузошта 
шуданд. Аз ҷумла, диққати 
ҳозирин ба истифодаи 
имко ниятҳои гуногун барои 
ҷалби бештари сармояи ар-
зон ва дарозмуҳ лат, андеши-
дани чораҳои воқеӣ барои 
баланд бардоштани боварии 
аҳолӣ ба низоми бонкӣ, зиёд 

намудани сатҳи миёнаравии 
молиявӣ, пурзӯр кардани 
фаъолияти аудити дохилӣ ва 
идоракунии хавфҳо, баланд 
бардоштани сатҳу сифати 
хизматрасониҳо ва ҷорӣ 
намудани хизматрасониҳои 
муосири бонкӣ, тавсеа бах-
шидани ҳисоббаробаркунии 
ғайринақдӣ, таъмини 
шаффофияти фаъолияти 
қарзӣ ва ғайраҳо ҷалб карда 
шуд. Зикр гардид, ки Бон-
ки миллии Тоҷикистон дар 
ҳамкорӣ бо ташкилотҳои 
қарзӣ ҷиҳати пурсамар 
татбиқ намудани сиёсати 
пулию қарзии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баҳри рушди 
низоми бонкии кишвар 
пайваста тадбирҳо хоҳад 
андешид.

Шуъбаи матбуоти
бМт

Ҷамъомади расмӣ
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омилҳои  
Ба қурБи 

пули миллӣ 
Таъсиррасон

Соҳаи бонкӣ яке аз бахш ҳои 
асосии иқтисодиёт ба ҳисоб 
рафта, рушди дигар соҳаҳои 
хоҷагии халқ аз чигунагии фа-
ъолияти он вобастагии калон 
дорад. Бинобар ин, Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
фаъолияти босамар ва усту-
вори ин соҳа диққати ҷиддӣ 
медиҳад. 

Дар тӯли 25 соли соҳиб ис-
ти қлолӣ дар низоми бонкии 
ҷумҳурӣ як қатор ислоҳотҳо 
гузаронда шуданд. Маҳз на-
тиҷаи амалӣ шудани исло-
ҳотҳо буданд, ки имрӯз бахши 
бонкӣ бо маром инкишоф ёфта, 
дар иқтисодиёт мав қеи хоса-
еро ишғол менамояд. Яке аз 
ислоҳотҳои асосӣ ин гузаш тан 
аз низоми бонкии якзинагӣ 
ба низоми бонкии бисёрзина-
гии ин соҳа мебошад. Низо-
ми бонкии бисёр зинагӣ хоси 
иқтисоди бозорӣ буда, имко-
нияти рақобат па зир гаштани 
ин соҳаро афзун мегардонад.

Бонки миллии Тоҷикис-
тон бонки марказӣ буда, зи-
наи якуми низоми бон кии 
Ҷумҳурии Тоҷикис тонро таш-
кил медиҳад. Бонки миллии 
Тоҷикистон вази фаи танзим-
кунандаи фаъолияти низоми 
бонкиро иҷро мекунад. Дар 
баробари ин, Бонки миллии 
Тоҷи кистон бонки эмис сионӣ 
ва захиравии Ҷум ҳу рии Тоҷи-
кистон ба ҳисоб меравад. 

Тибқи қонунгузории ҷорӣ 
мақсади асосии Бонки мил-
лии Тоҷикистон ин ноил шу-
дан ва нигоҳ доштани сатҳи 
муътадили нархҳои дохилӣ 
дар давраи дарозмуҳлат ме-

Беҳзод ҷӯраев - н.и.и., дотсент,   
сардори шуъбаи танзими асъори Бмт

бошад. Қонунҳои иқтисодӣ да-
лолат бар он мекунанд, ки бай-
ни тағйирёбии сатҳи нархҳо 
ва қурби пули миллӣ воба-
стагии мустақим ҷой дорад. 
Аз ин лиҳоз, Бонки миллии 
Тоҷи кистон барои расидан ба 
мақсади асосии худ, яъне ноил 
гаштан ба сатҳи муътадили 
нархҳо дар давраи дарозмуд-
дат, кушиш мекунад, ки устуво-
рии қурби пули миллиро таъ-
мин намояд.

Аз нуқтаи назари иқти содӣ 
нигоҳ доштани сатҳи муъта-
дили нархҳо маънои роҳ надо-
дан ба таваррум мебошад. Бо 
вуҷуди он ки сатҳи таваррум 
дар ҷумҳурии мо дар сатҳи 
муътадил нигоҳ дошта шудааст 
(дар соли 2015 5,2% ва дар даҳ 
соли охир (2005-2015) ба ҳисоби 
миёна 6%), аммо ҳанӯз ҳам во-
баста ба таъсири таконҳои бе-
рунаи иқтисодӣ ва молиявӣ 
ноустувор боқӣ мемонад. Дар 
баробари ин, вобаста ба сохто-
ри тавозуни пардохти давлат, 
ки бештар хусусияти воридотӣ 
дорад, батанзимдарории қурби 
асъор дар механизми амалигар-
донии сиёсати пулию қарзии 
Бонки миллии Тоҷикистон аҳа-
мияти аввалиндараҷа дорад.

Дар иқтисодиёти воқеӣ пул 
ҳамчун моли махсус нархи худ-
ро дорад ва маҳз ҳамин нархи 
пулро қурби пул меноманд. 
Қурби харидории пули миллӣ 
аз унсурҳои анъанавии нарх-
муайянкунанда: талабот ва 
пешниҳод вобаста мебошад, ки 
дар навбати худ ба онҳо бисёр 
омилҳо таъсир расонда метаво-
нанд.
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Омилҳои зиёде, ки ба қурби ас-
ъор таъсир мерасонанд, боиси он 
мегарданд, ки арзиши воқеии ас ъор 
(ба ивази ин асъор чӣ қадар молу 
хизматрасониҳо харидан мумкин 
аст) ва қурби ҳамон асъорро (та-
лабот ва пешниҳод ба ин асъор дар 
бозор) аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ омилҳои гуногу-
неро медонад, ки онҳо бевосита ва ба-
восита, мустақим ва ғайримустақим 
ба қурби пули миллии ҳар як давлат 
таъсир мерасонанд. 

Ба қурби пули миллии ин ё он дав-
лат, пеш аз ҳама, омилҳои иқтисодӣ 
ва сиёсӣ таъсир расонда метаво-
нанд. Омили асосие, ки ба қурби 
пули миллӣ таъсир мерасонад, ин 
қарору тасмимоти Бонкҳои мар-
казии давлатҳо ва ё ташкилотҳои 
молиявии байналхалқӣ оид ба сиё-
сати пулию қарзӣ мебошанд.

Бо вуҷуди он ки идоракунии 
қурби пули миллӣ нисбати асъори 
хориҷӣ вазифаи асосии Бонкҳои 
марказӣ нест, аммо тағйир додани 
ҳаҷми пули дар муомилотбуда аз 
ҷумлаи фишангҳоест, ки бевосита 
ба қурби пул таъсир мерасонад. 

Масалан, дар моҳи октябри соли 
2014 Бонки марказии Ҷопон қарор 
қабул кард, ки Барномаи рушди 
иқтисодиёти миллиро васеъ гар-
донад. Барои бозор ин ишорае буд 
дар бораи зиёд шудани миқдори 
пул - йени ҷопонӣ дар ояндаи наз-
дик ва ин бевосита боиси 10% паст 
шудани қурби йен нисбати дол-
лари амрикоӣ гашт. Аз ин лиҳоз, 
вазъи иқтисодӣ-сиёсӣ дар саҳнаи 
байналхалқӣ бевосита ба қурби 
пули миллии бисёр давлатҳо таъ-
сири худро мерасонад. Алалхусус, 
вазъи сиёсии давлатҳои абарқудрат, 
ба монанди Амрико, Олмон, Ҷопон, 

Русия ва ғайраҳо. Зеро ин давлатҳо 
дар сатҳи байналхалқӣ аз бозинга-
рони асосӣ ба шумор мераванд.

Омили дигаре, ки боиси тағйир-
ёбии қурби асъор дар бозорҳои 
ҷаҳонӣ мегардад, ин хабарҳои 
иқтисодӣ мебошад. Ворид кардани 
тағйирот дар сиёсати пулию қарзӣ 
бо вазъияти иқтисодии давлат 
зич алоқамандӣ дорад. Хабарҳои 
муҳими хусусияти иқтисодидошта 
боиси ин гуна тағйирот шуда ме-
тавонанд. Масалан, ҳисобот оид ба 
вазъи ниҳоят хуби макроиқтисодӣ 
эҳтимолияти мустаҳкамтар карда-
ни сиёсати пулию қарзиро меаф-
зояд ва ҳамзамон боиси афзудани 
ҷалби сармоягузорӣ ба ин давлат 
мегардад. Ин ҳар ду вазъият бои-
си мустаҳкамшавии қурби пули 
ҳамон давлат мегардад. Дар ҳолати 
паст шудани нишондиҳандаҳои 
макроиқтисодӣ вазъияти баръакс 
ба миён меояд. Дар ин маврид ИМА 
мисол шуда метавонад, зеро дар 
баробари дигар нишондиҳандаҳои 
макроиқтисодӣ диққати асосӣ ба 
хабарҳои Низоми захиравии феде-
ралӣ (Федеральная резервная сис-
тема), ки идоракунандаи интишо-
ри доллари амрикоӣ буда, чун яке 
аз омилҳои асосӣ ба қурби асъори 
ин давлат таъсир мерасонад, дода 
мешавад.

Масалан, 12 октябри соли 2016 
маълумот оид ба эҳтимолияти аз  
тарафи Низоми захиравии феде-
ралӣ баланд кардани меъёри фоизӣ 
пайдо шуд ва ин бевосита дар 
бозорҳои ҷаҳонӣ қурби долларро 
якбора боло кард.

Омили навбатие, ки ба тағйир-
ёбии қурби пули миллӣ оварда 
мерасонад, ин нишондиҳандаи 
Маҷ  мӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) 

мебошад. Мутобиқи асосҳои наза-
рияи иқтисодӣ ММД яке аз нишон-
диҳандаҳои аввалиндараҷа ва асо-
сии вазъи иқтисодиёти давлат ба 
ҳисоб меравад. Афзоиши он хуб шу-
дани вазъият дар соҳаи истеҳсолот 
ва хизматрасониҳо ва умуман дар 
иқтисодиётро нишон медиҳад. Ода-
тан баъди нашр шудани маълумот 
оид ба тамоюли афзоиши мусбии ин 
нишондиҳанда қурби пули миллӣ 
боло меравад ва баръакс дар ҳолати 
паст шудани ин нишондиҳанда нис-
бати нақшаи пешгӯишуда, қурби 
пули миллӣ нисбат ба асъори хориҷӣ 
паст мешавад.

Ҳолати тавозуни пардохти дав-
лат низ бевосита ба қурби пули 
миллии давлат таъсир мерасонад. 
Ба таври умумӣ ҳангоми ҳисобу ки-
тоби ин нишондиҳанда воридот ва 
содироти молу хизматрасониҳо дар 
кишвар дар як муҳлати муайян ба 
инобат гирифта мешавад. Агар во-
ридоти молу хизматрасониҳо дар 
кишвар нисбат ба содироти молу 
хизматрасониҳо бештар бошад, ин 
раванд боиси паст шудани қурби 
пули миллӣ нисбати асъори хориҷӣ 
мегардад. Зеро барои ворид карда-
ни молу хизматрасониҳо аз хориҷи 
кишвар бевосита асъори хориҷӣ 
лозим аст, аз ин лиҳоз дар ин мав-
рид талабот ба асъори хориҷӣ зиёд 
мешавад ва ин боиси паст шудани 
қурби пули миллӣ мегардад. Дар 
ҳолати афзудани содироти молу 
хизматрасониҳо нисбати воридоти 
онҳо, баръакс истеҳсолоти ватанӣ 
рушд мекунад ва қурби пули миллӣ 
нисбати асъори хориҷӣ боло мера-
вад. Дар ин сурат зарурат ба асъо-
ри хориҷӣ барои аз хориҷи кишвар 
харидани молу хизматрасониҳо 
кам мегардад ва ба ивази молҳои 
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содиркардашуда ба кишвар асъори 
хориҷӣ ворид мешавад.

Меъёри бозтамвили Бонки мар-
казӣ низ яке аз фишангҳои асосие 
мебошад, ки тавассути он давлат 
иқтисодиётро ба танзим медаро-
рад ва ба қурби пули миллӣ таъсири 
бевосита мерасонад. Пастшавии ин 
нишондиҳанда, аз як тараф, боиси 
арзон шудани нархи (фоизи) қарз 
ва аз тарафи дигар, сабаби зиёд шу-
дани миқдори пул дар муомилот 
гашта, он барои паст шудани қурби 
пули миллӣ мусоидат менамояд. 
Дар баъзе мавридҳо маҳз барои кам 
кардани миқдори пули дар муоми-
лотбуда Бонки марказӣ меъёри боз-
тамвилро боло мебарад, то ин ки бо 
баланд шудани фоизи қарзӣ тала-
бот ба қарз камтар шавад, ки ин дар 
ниҳояти кор боиси мустаҳқамшавии 
қурби пули миллӣ мегардад.

Омили дигаре, ки ба қурби 
пули миллӣ таъсир мерасонад, ин 
сатҳи бекорӣ дар ин ё он кишвар 
мебошад. Сатҳи бекорӣ ба таври 
мустақим вазъи иқтисодиётро тав-
сиф намуда, афзоиши ин нишон-
диҳанда аз бозистии истеҳсолот ва 
афзоиши хароҷот барои пардохт-
ҳои иҷтимоӣ шаҳодат медиҳад. 
Сатҳи бекорӣ бояд дар муқоиса 
бо нишондиҳандаҳои давраҳои 
ҳисоботии пешина дида барома-
да шаванд, зеро ҳар қадаре фои-
зи тағйирёбӣ зиёд бошад, ҳамон 
қадар тағйирёбии қурби асъор зиёд 
мегардад. Афзоиши сатҳи бекорӣ 
ҳамеша сабабгори паст шудани 
қурби пули миллӣ мегардад ва 
баръакс, паст шудани сатҳи бекорӣ 
боиси мустаҳкамшавии харидории 
қурби пули миллӣ нисбати асъори 
хориҷӣ мешавад.

Фурӯши амволи ғайриманқул 
(ман зили зист, мошин) низ ба қурби 

пули миллӣ таъсир мерасонад. 
Ин нишондиҳанда аз чигунагии 
қобилияти харидории аҳолии мам-
лакат шаҳодат медиҳад. Афзоиши 
фурӯши манзили зист ва мошинҳо 
боиси мустаҳкамшавии қурби 
пули миллӣ мегардад (ба шарте, 
ки талаботҳои қонунгузорӣ нисба-
ти гардиши пули миллӣ ва асъори 
хориҷӣ пурра риоя карда шаванд). 
Чунки арзиши манзили зист ва 
мошинҳо нисбатан баланд аст ва бо 
пули миллӣ харидани он талабот ба 
пули миллиро зиёд мегардонад ва 
дар ниҳояти кор ин боиси болора-
вии қурби пули миллӣ мегардад.

Омили дигари ба қурби хари-
дории пули миллӣ таъсиррасон 
ин сатҳи таваррум мебошад. Тав-
ре таҷриба нишон медиҳад, дар 
натиҷаи болоравии сатҳи нархҳо 
қурби пули миллӣ паст ва баръакс 
дар натиҷаи паст шудани сатҳи 
нархҳо қобилияти харидории пули 
миллӣ баланд мешавад. Қурби ас-
ъор ва сатҳи таваррум бо ҳам зич 
алоқаманданд, аз ин лиҳоз ҳолати 
баръакс низ шуданаш мумкин 
аст, яъне бо беқурб шудани пули 
миллӣ сатҳи таваррум (нархи молу 
хизматрасониҳо) боло меравад ва 
бо баланд шудани қобилияти ха-
ридории пули миллӣ сатҳи нархҳо 
паст мешавад.

Инчунин агар дар таркиби Маҷ-
мӯи маҳсулоти дохилии давлат 
маблағҳои интиқолии муҳоҷирони 
меҳнатӣ мавқеи хосаеро дошта 
бошанд, он гоҳ ин маблағҳо низ 
ба қурби пули миллии ҳамон дав-
лат таъсири худро мерасонанд. 
Чӣ қадаре ки ҳаҷми маблағҳои 
интиқолӣ дар давлат зиёд гардад, 
ҳамон қадар талаботи ин давлат ба 
асъори хориҷӣ қонеъ мегардад ва 
то андозае қурби пули миллии ин 

давлат бетағйир меистад (ба шар-
те, ки ин маблағҳо ба бахши воқеии 
иқтисодиёт сафарбар карда шаванд) 
ва баръакс дар ҳолати кам шудани 
ҳаҷми маблағҳои интиқолӣ қурби 
пули миллии ин давлат то андозае 
паст мешавад. Зеро дар ин маврид 
маблағҳои интиқолӣ ҳамчун сар-
чашмаи сармоягузорӣ низ баромад 
мекунанд. Афзудани сармоягузорӣ 
ба иқтисодиёти давлат боиси пай-
до шудани талабот дар иқтисодиёт 
ва ин сабаби мустаҳкамшавии 
қурби пули миллӣ нисбат ба асъори 
хориҷӣ мегардад.

Фишанги дигаре, ки Бонкҳои 
марказӣ барои нигоҳдории қурби 
пули миллӣ истифода мебаранд, ин 
дахолати (интервенсияи) асъорӣ 
мебошад.

 Дахолати (интервенсияи) ас -
ъорӣ гуфта ҳамон лаҳзаҳое дар на-
зар дошта мешавад, ки аз ҷониби 
Бонки марказӣ бо мақсади нигоҳ 
доштани қурби пули миллӣ асъори 
хориҷӣ харида ва ё фурӯхта меша-
вад. 

Дар ҳолати аз эътидол зиёд 
беқурб шудани қобилияти хари-
дории пули миллӣ Бонки марказӣ 
ба бозор аз ҳисоби захираҳои тил-
лоию- асъориаш маблағи муайяни 
асъори хориҷиро бо нархи арзон ё 
қурби пасттар ба фурӯш мебарорад 
ва бо ҳамин роҳ талабот ба асъори 
хориҷиро камтар, ки ин ба бозис-
тии пастшавии харидории қурби 
пули миллӣ мусоидат мекунад. 

Аммо дар таҷриба ҷаҳонӣ кам 
нестанд мавридҳое, ки давлатҳо 
худашон қурби пули миллиашонро 
нисбати асъори хориҷӣ расман паст 
мекунанд, ки инро бо истилоҳи 
иқтисодӣ девалватсия меноманд. 
Дар сурати аз ҳад зиёд мустаҳкам 
шудани қурби пули миллӣ нисбати 
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асъори хориҷӣ, нархи молҳои соди-
ротии ин давлат баланд мегардад, 
ки ин дар навбати худ дар бозорҳои 
ҷаҳонӣ талабот ба ин молҳои га-
ронарзишро камтар мегардонад. 
Дар натиҷа истеҳсолкунандагони 
молҳои ин давлат метавонанд 
мавқеи худро дар бозори ҷаҳонӣ аз 
даст диҳанд.

Дар асоси ин гуфтаҳо мо мета-
вонем сабабҳои асосии тайи солҳои 
охир паст шудани қурби пули мил-
лии мо – сомонӣ нисбат ба асъо-
ри хориҷиро муайян намоем, ки 
инҳоянд: 

вазъи номуайян ва ё ҳассоси • 
иқтисодӣ-сиёсӣ дар арсаи 
байналхалқӣ; 
вазъи ноустувори иқтисодии • 
шарики стратегии мо - Феде-
ратсияи Русия;
кам шудани ҳаҷми интиқоли • 
маблағҳо аз хориҷи кишвар;
афзудани фарқият байни • 
воридот ва содироти молу 
хизматрасониҳо дар тавозуни 
пардохти давлат;
хабар ва маълумоти беасос, • 
ки тавассути ВАО, шабакаҳои 
иҷтимоӣ паҳн карда меша-
ванд ва овозаҳои мардум.

Аммо дар муддати 10 моҳи охир 
бинобар татбиқи сиёсати пайгиро-
наи Бонки миллии Тоҷикистон дар 
ҷодаи таъмин намудани қобилияти 
харидории пули миллӣ нисбат ба 
асъори хориҷӣ имкон фароҳам 
омад, ки то як сатҳи муайян усту-
вории қурби пули миллӣ таъмин 
карда шавад. Агар ба маълумотҳои 
расмӣ назар афканем, мебинем, ки 
қурби расмии пули миллии мо – 
сомонӣ нисбати асъори серталаби 
хориҷӣ – доллари ИМА аз аввали сол 
то 1 октябри соли 2016 10,7% коҳиш 
ёфтааст, ки аз он 10,4% ба моҳи ян-
вар ва боқимонда 0,3% он ба моҳи 

феврал-сентябр рост меояд. Дар 
ҳамин давраи соли 2015 қурби хари-
дории пули миллӣ нисбати доллари 
ИМА 17,2% паст шуда буд. 

Дар нуҳ моҳи соли ҷорӣ бошад, 
қурби доллари нақди ИМА нисбати 
сомонӣ 4,6 % баланд шуд (дар моҳи 
январи соли 2016 15,4% баланд 
шуд, дар моҳи феврал 10,2% паст 
шуд, дар моҳҳои март-сентябр 1,2% 
баланд шуд). 

Имрӯз фарқият байни қурби 
расмӣ ва қурби доллари нақди ИМА 
0,8%-ро ташкил медиҳад, ки ин ба 
мақсади гузоштаи Бонки миллии 
Тоҷи кистон дар доираи сиёсати 
қурбӣ (то ба 2% кам кардани фарқият 
байни қурби расмӣ ва доллари нақдӣ 
ИМА) мувофиқ мебошад.

Барои расидан ба мақсади дар 
назди худ гузошта, яъне дар сам-
ти батанзимдарории қурби пули 
миллӣ нисбати асъори хориҷӣ, 
Бонки миллии Тоҷикистон як қатор 
корҳои муҳим ва саривақтиро 
анҷом дод. Аз он ҷумла:

1. Ба фаъолияти нуқтаҳои му-
бодилаи асъори шахсӣ ва берун аз 
воҳидҳои сохтории ташкилотҳои 
қар зӣ, ки баъзан маълумотҳои но-
шафоф пешниҳод мекарданд ва 
худ сарона қурби пули миллиро паст 
мекарданд, хотима бахшида шуд.

2. Фаъолияти босамари бозо-
ри байнибонкии асъор дар зами-
наи платформаи тиҷоратии Том-
сон Рейтерс ба роҳ монда шуд, ки 
он боиси рушди инфрасохтори 
байнибонкӣ гардид.

3. Ба як қатор санадҳои меъёрӣ-
ҳуқуқии танзимкунандаи муно-
сибатҳои асъорӣ тағйиротҳо ворид 
карда шуданд, ки ин ба пурзӯр кар-
дани ҷазо нисбати вайронкунанда-
гони қонунгузории ҷорӣ дар бахши 
амалиёт бо асъори хориҷӣ мусои-
дат намуданд.

рӯйхати адабиёт:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи Бонки миллии Тоҷикистон”, 22 
июни соли 2011, №722.

2. Ҷӯраев Б.М. Фаъолияти бонкӣ (китоби 
дарсӣ), Ирфон: Душанбе –2014.,с.432
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Дар нишасти матбуотие, 
ки 23 январи соли равон 
барои хабарнигорони 
Воситаҳои ахбори ом-
маи дохиливу хориҷии 
кишвар баргузор гардид, 
ҷамъбасти натиҷаҳои 
фаъолияти Бонки миллии 
Тоҷикистон ва низоми 
бонкии мамлакат дар соли 
2016 мавриди баррасӣ 
қарор гирифт. 

Раиси Бонки миллии 
Тоҷи  кистон Ҷамшед 
Нур маҳ мад зода дар 
оғози мулоқот бо намо-
яндагони матбуот изҳор 
дошт, ки Бонки миллии 
Тоҷикистон дар соли 
ҳисоботӣ сиёсати пайги-
рона ва самарабахши пу-
лию қарзӣ ва асъории худ
ро барои таъмини рушди 
муъта дили ҳаҷми пул дар 

иқтисодиёт, нигоҳдории 
сатҳи зарурии нархҳо, 
суботи молиявӣ ва му-
соидат ба рушди устувори 
иқтисодиёт равона намуд. 
Аз ҷумла, қайд карда шуд, 
ки нишондиҳандаҳои 
бахшҳои иқтисодӣ ва 
низоми бонкии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соли 
ҳисоботӣ мусбат арзёбӣ 
мегарданд. 

 

■ рушди ммд 6,9%ро 
Ташкил намуд

Бо вуҷуди таъсири манфии 
бӯҳрони иқтисодию молия-
вии ҷаҳонӣ дар соли 2016 
рушди воқеии иқтисодиёт 
нисбат ба ҳамин давраи соли 
гузашта 6,9 фоизро ташкил 
дода, ҳаҷми номиналии он 
ба 54,5 млрд. сомонӣ баро-
бар шуд. 

■ муъТадилии Та-
варрум нигоҳ дошТа 
шуд

Қайд гардид, ки соли гу-
зашта дар натиҷаи аз 
ҷониби Бонки миллии 
Тоҷикистон андешидани 
маҷмӯи тадбирҳои зарурӣ 
сатҳи муътадили нархҳо 
дар ҷумҳурӣ нигоҳ дошта 
шуда, аз рӯи ҷамъбасти соли 
ҳисоботӣ сатҳи таваррум 6,1 
фоизро ташкил дод. Қобили 
зикр аст, таваррум нисбат 
ба дурнамои он, ки барои 
соли 2016 дар сатҳи 7,0 фоиз 
пешбинӣ гардида буд, ба ан-

БМТ: аФзоиши 
нишондиҳандаҳои 
Бахшҳои иқТисодӣ ва 
низоми Бонкӣ Таъмин 
мегардад
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дозаи 0,9 банди фоизӣ кам 
мебошад. 

Тавозуни пардохт. 
Гардиши савдои хориҷӣ дар 
соли 2016 маблағи 3 929,6 
млн. долл. ИМА-ро ташкил 
дод, ки нисбат ба соли қаблӣ 
9,2 фоиз кам мебошад. 

 
Тавре аз маълумоти 

расмӣ бармеояд, ҳаҷми 
соди роти молҳо дар дав-
раи бар расишаванда 898,7 
млн. долл. ИМА-ро ташкил 
дод, ки дар муқоиса бо соли 
гузашта 0,9 % зиёд мебошад. 
Воридоти молҳо бошад, 
ба 3 030,9 млн. долл. ИМА 
баробар шуд, ки назар ба 
соли гузашта 11,8 фоиз кам 
гардидааст. 

■ қурБи пули миллӣ  
усТувор гардид

Раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон дар идомаи 
суханронии худ изҳор на-
муд, ки қурби мубодилавии 
сомонӣ дар ин давра дар 
доираи реҷаи низоми ши-
нокунандаи танзимшаван-
да, таҳти таъсири омилҳои 
мутавозуни талабот ва 
пешниҳод қарор дошт. Бо 
андешидани чораҳои таъ-
сиррасон, ки барои таъмини 
вазъи муътадили бозори 
дохилии асъор равона шуда 
буданд, қурби пули миллӣ 
устувор гардид, ки ин дар 
навбати худ ба раванди муъ-
тадили тағйирёбии сатҳи 
нархҳо заминаи мусоид 
гузошт. 

Қурби расмии сомонӣ 
нисбат ба доллари ИМА аз 
аввали сол то санаи 31 де-
кабри соли 2016 ба андозаи 
10,8 фоиз коҳиш ёфт, ки аз 
он 10,3 фоиз ба моҳи январ, 
0,3 фоиз ба моҳи феврал ва 
0,2 фоиз ба моҳҳои март-
декабр рост меояд. 

Таъкид гардид, ки вазъи 
босуботи бозори дохилии 
асъор ва тағйирёбии муъ-
тадили қурби пули миллӣ 
нисбати доллари нақди ИМА 
дар соли 2016 дар натиҷаи 
татбиқи тадбирҳои босамар, 
назорати қатъӣ ва маҷмӯи 
чораҳои самараноки сиёса-
ти пулию қарзӣ ва асъорӣ 
таъмин карда шуд. 

 Тадбирҳои андешидашу-
да дар ниҳояти кор барои 
ба маротиб коҳиш ёфтани 
гардиши асъори нақди 
хориҷӣ дар муомилот, паст 

шудани сатҳи долларику-
нонии бозори нақдӣ ва ба 
муътадилии қурби сомонӣ 
шароити мусоид муҳайё 
сохта, барои дигаргун шуда-
ни сохтори муомилоти пулӣ 
дар иқтисодиёт, истифодаи 
васеи пули миллӣ ҳамчун 
воситаи қонунии пардохт ва 
муҳимтар аз ин ба воситаи 
андӯхти аҳолӣ таъсири мус-
бат расониданд. 

Соли 2016 рушди воқеии иқти-
содиёт нисбат ба ҳамин давраи 
соли гузашта 6,9 фоизро ташкил 
дода, ҳаҷми номиналии он ба 
54,5 млрд. сомонӣ баробар шуд. 

нишасти матБуотӣБМТ: афзОиШи НиШОНДиҲаНДаҲОи БахШҲОи иҚТиСОДӣ . . .
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■ сиёсаТи пулию 
қарзӣ  
ва асъорӣ

Бонки миллии Тоҷикистон 
дар соли 2016 вобаста ба 
вазъи иқтисодиву молиявӣ 
барои бартараф намудани 
таъсири манфии омилҳои 
берунӣ ва мусоидат ба руш-
ди устувори иқтисодиёти 
миллӣ фаъолияти худро 
дар самти татбиқи сиёсати 
пайгирона ва самарабах-
ши пулию қарзӣ ва асъорӣ, 
таъмини пул дар иқтисодиёт 
ҷиҳати нигоҳдории сатҳи 
муътадили нархҳо ва суботи 
молиявӣ равона намуд. 

Дар робита ба ин, раи-
си Бонки миллӣ Ҷамшед 
Нурмаҳмадзода изҳор 
намуд, ки ҷиҳати таъмини 
идоракунии самараноки 
пардохтпазирӣ ва коҳиш 
додани хавфҳои қурбӣ, 
фишанги меъёри бозтам-
вил аз 8,0 фоиз то ба 11,0 
фоиз зиёд карда шуда, бо 
мақсади дастгирии бахши 
воқеии иқтисодиёт меъёри 
захираҳои ҳатмӣ бетағйир 
нигоҳ дошта шуд, ки бо пули 
миллӣ 1,5 фоиз ва бо асъори 
хориҷӣ 7,0 фоизи солонаро 
ташкил медиҳад. 

 Ҳамчунин бо мақсади 
татбиқи босамари сиёсати 
монетарӣ ва фаъолгардонии 
бозори қоғазҳои қимматнок 
дар давраи ҳисоботӣ аз 
ҷониби Бонки миллии 
Тоҷикистон 102 музоя-
даи коғазҳои қиматнок ба 
маблағи 4,3 млрд. сомонӣ 

гузаронида шуд, ки нисбат 
ба соли 2015-ум 2,5 млрд. 
сомонӣ ё 2,4 маротиба зиёд 
мебошад. Қобили тазак-
кур аст, ки Бонки миллии 
Тоҷикистон ҷиҳати қавӣ 
намудани инфрасохтори 
бозори коғазҳои қиматнок, 
музоядаҳои фурӯши 
коғазҳои қиматнокро та-
вассути низоми электронии 
савдо ба роҳ монд.

■ дороиҳои 
ТашкилоТҳои қарзӣ 
13,6 % аФзуданд

Дар ҷараёни мулоқот иброз 
гардид, ки дар соли 2016 
фаъолияти низоми бонкии 
кишвар, пеш аз ҳама ба 
устувории вазъи молиявии 
ташкилотҳои қарзӣ ва ҷалби 
сармоягузориҳои дохилӣ ва 
хориҷӣ нигаронида шуда буд. 

Ба санаи 31 декабри соли 
2016 дар қаламрави ҷумҳурӣ 
дар маҷмӯъ 104 ташкилоти 
қарзӣ, аз ҷумла 18 бонк, 
38 ташкилоти амонатии 
қарзии хурд, 14 ташкилоти 
қарзии хурд ва 34 фонди 
қарзии хурд фаъолият дош-
танд. Шумораи филиалҳои 
ташкилотҳои қарзӣ, дар 
давраи ҳисоботӣ 437 адад-
ро ташкил медиҳанд, ки аз 
ин миқдор 84 филиал ба 

Қурби расмии сомонӣ 
нисбат ба доллари иМа аз 
аввали сол то санаи 31 де-
кабри соли 2016 ба андозаи 
10,8 фоиз коҳиш ёфт, ки аз 
он 10,3 фоиз ба моҳи январ, 
0,3 фоиз ба моҳи феврал ва 
0,2 фоиз ба моҳҳои март-
декабр рост меояд. 
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ташкилотҳои маблағгузории 
хурд рост меояд.

Дороиҳои умумии ташки-
лотҳои қарзӣ дар поёни соли 
ҳисоботӣ 21,2 млрд. сомо-
ниро ташкил дода, нисбат ба 
соли қаблӣ 13,6 фоиз афзо-
иш ёфтанд. 

■ аФзоиши 
пасандозҳо – 7,3%

Ҷамшед Нурмаҳмадзода 
қайд намуд, ки бақияи 
умумии пасандозҳо дар 
соли ҳисоботӣ 9 млрд. 243 
млн. сомониро ташкил дод, 
ки нисбат ба ҳамин давраи 
соли қаблӣ 7,3 фоиз зиёд 
мебошад. Ҳаҷми бақияи 
пасандозҳо бо пули миллӣ 
32,0 фоиз афзоиш ёфт. 

Ҳиссаи пасандозҳо дар 
таркиби бақияи умумии 
пасандозҳо - бо пули миллӣ 

37,5 фоиз ва бо асъори 
хориҷӣ 62,5 фоизро ташкил 
медиҳад (барои муқоиса, 
дар соли 2015 мутаносибан 
28,5 ва 71,5 фоиз буд). 

 
■ 3,6 млрд. сомонӣ 
қарзҳои хурд дода 
шуд

Ҳаҷми бақияи умумии 
қарзҳои низоми бонкӣ 
ба санаи 31 декабри соли 

2016-ум 9 млрд. 930 млн. 
сомониро ташкил намуд. 
Таъкид карда шуд, ки қисми 
бештари қарзҳои додашуда 
ба соҳаҳои саноат 35,0 фоиз, 
савдои хориҷӣ 20,6 фоиз, 
сохтмон 6,3 фоиз, истеъмо-
лот 13,9 фоиз, кишоварзӣ 
10,7 фоиз, нақлиёт 6,0 фоиз, 
миёнаравии молиявӣ 1,6 
фоиз, хизматрасонӣ 4,4 
фоиз ва дигар соҳаҳо 1,5 
фоиз ҷудо гардиданд. Ин-

чунин, дар давраи ҳисоботӣ 
ҳаҷми қарзҳои хурди до-
дашуда ба 3,6 млрд. сомонӣ 
баробар шуд. 

■ аФзоиши пардохТ
ҳои ғайринақдӣ  
Таъмин мегардад

Дар рафти нишаст раиси 
Бонки миллии Тоҷикистон 
зикр намуд, ки тибқи маъ-
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лумоти пешакӣ дар соли 
2016 дар ҷумҳурӣ тавас сути 
низомҳои гуногуни ҳисоб-
баробаркунӣ зиёда аз 59,9 
млн. пардохт ба маблағи 
умумии 395,4 млрд. сомонӣ 
амалӣ гардиданд. Ба са-
наи 31 декабри соли 2016 
миқдори умумии кортҳои 
пардохтӣ 1 620,3 ҳазор адад 
ва миқдори дорандагони 
кортҳои пардохтӣ 1 605,2 
ҳазор нафарро ташкил 
намуд, ки дар муқоиса ба 
ҳамин санаи соли қаблӣ 
мутаносибан ба андозаи 
12,0 фоиз ва 12,5 фоиз зиёд 
мебошад. 

Қайд гардид, ки шабакаи 
терминалии хизматрасонии 
кортҳои пардохтӣ афзоиш 
ёфта, айни ҳол 799 адад бан-
комат ва 2 454 терминали 
электронӣ амал мекунанд, 
ки дар муқоиса ба ҳамин 
давраи соли қаблӣ мутано-
сибан 37 адад ва 240 адад 
зиёд мебошад. 

Бо мақсади васеъ на-
мудани дастрасии аҳолӣ ба 
хизматрасониҳои молиявӣ, 
афзоиши пардохтҳои 
ғайринақдӣ ва ҷорӣ на-
мудани шаклҳои муоси-
ри он хизматрасониҳои 
бонкӣ тавассути воситаҳои 
алоқаи мутаҳаррики 
радиотелефонӣ (мобилӣ) 
ва шабакаи интернет ба 
мизоҷон пешниҳод шуда 
истодааст. Дар соли 2016 
тавассути воситаҳои 

алоқаи мутаҳаррики 
радиотелефонӣ (мобилӣ) 
683 ҳаз. адад амалиёт ба 
маблағи 109 млн. сомонӣ ва 
тавассути шабакаи интер-
нет 281 ҳаз. адад амалиёт ба 
маблағи 7 944 млн. сомонӣ 
гузаронида шудааст. 

 
■ ҳар як муроҶиаТи 
шаҳрвандон Баррасӣ  
мегардад

Дар хотимаи суханрони-
аш Раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон қайд намуд, ки 
дар БМТ бо мақ сади ҳимояи 
ҳуқуқи истеъмолкунан-
дагони хизматра сониҳои 
низоми бонкӣ қабули 
муроҷиати шаҳрвандон 
тариқи шифоҳӣ, телефонӣ, 
хаттӣ ва сомонаи расмӣ ба 
роҳ монда шуда, дар дав-
раи ҳисоботӣ дар маҷмуъ 1 
673 адад дархосту шикоят 
қабул ва баррасӣ гашта-
аст. Ҳамзамон, татбиқи 
муқаррароти Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи муроҷиати 
шаҳрвандон” пайваста 
зери назорати қатъӣ қарор 
дошта, дар Бонки миллии 
Тоҷикистон барои амалӣ 
гардонидани он чораҳои 
зарурӣ андешида мешаванд. 
Аз ҷумла, дар соли 2016 аз 
ҷониби роҳбарияти Бонки 
миллии Тоҷикистон 459 
нафар шаҳрванд пазируфта 
шуда, масъалаҳои арзгар-
дида дар доираи талаботи 
қонунгузории ҷорӣ ҳал 
гардидаанд. 

Ва чун анъанаи нек, дар 
қисмати саволу ҷавоби 
нишасти матбуотӣ, ки 
барои ҳарду ҷониб ҷолибу 
судманд аст, намояндагони 
Воситаҳои ахбори оммаи до-
хилию хориҷӣ ба саволҳои 
худ дар мавриди ислоҳот 
дар низоми бонкӣ, вазъи 
макроиқтисодӣ, сиёсати 
пулию қарзӣ ва асъорӣ, 
сатҳи таваррум, ҷалби 
маблағгузориҳои хориҷӣ 
ба иқтисодиёт, истифодаи 
кортҳои пардохтӣ, ҳаҷми 
пули миллии дар муомилот-
буда ва сатҳи эътимоднокии 
мардум ба низоми бонкӣ 
посухҳои мукаммал ва му-
шаххас гирифтанд. 

таҳияи 
абдуғаффор қурбонов,

дилшод ҳавлоев, 
бтҶ

Ба санаи 31 декабри соли 2016 
дар қаламрави ҷумҳурӣ дар 
маҷмӯъ 104 ташкилоти қарзӣ, 
аз ҷумла 18 бонк, 38 ташкилоти 
амонатии қарзии хурд, 14 таш-
килоти қарзии хурд ва 34 фонди 
қарзии хурд фаъолият доштанд. 
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Бо мурури замон ва бо гу-
зашти вақт ҳолати молиявии 
ташкилотҳои қарзӣ мунтазам 
беҳтар гардид ва нақши худро 
дар пешниҳоди маблағгузории 
қарзӣ ба соҳаҳои иқтисоди киш-
вар муайян намуданд. Агар ба 
нишондиҳандаҳои солҳои пеши 
ҳаҷми қарздиҳӣ ба иқтисоди 
кишвар назар афканем, маъ-
лум мегардад, ки солҳои авва-
ли Истиқ ло лият талабот барои 
гирифтани қарз аз ҷониби кор-
хонаю муассисаҳо хеле зиёд буд 
ва дар соли 1995 ҳаҷми умумии 
маблағҳои қарзӣ 9,1 млн. сомониро 
ташкил медод. Ин нишондиҳанда 
дар соли 1996 ба 3,0 маротиба, дар 
соли 1997 ба 1,9 маротиба, дар 
соли 1997 ба 4,2 маротиба умуман 
то соли 2000-ум ба ҳисоби миёна-
солона 2,0 маротиба ҳар сол афзо-
иш меёфт (Ҷадвали 11).

Бино ба маълумоти расмии 
оморӣ дар охири соли 2015 бақияи 
ҳаҷми умумии қарзҳо маблағи 
11,3 млрд. сомониро ташкил дода, 
дар муқоиса ба соли 1995 ба 1 246 
маротиба афзоиш ёфтааст. Ин аф-
зоиш асосан ба талаботи бозори 
дохилӣ ва ба фаъолият оғоз наму-
дани соҳаҳои гуногуни иқтисод, 
аз ҷумла, ташкили корхонаҳои 
истеҳсолӣ ва истеҳсоли маҳсулоти 

ҷадвали 11. Ҳаҷми маблағгузории қарзӣ ба иқтисодиёт 
дар солҳои 1995 – 2015 (бақия дар охири давра, млн. 
сомонӣ)

Сол Маблағ-

гузорӣ

Тағйирёбӣ 

(бо фоиз/

маротиба)

Тағйирёбӣ  

(млн. сомонӣ)

1995 9,1 100 -
1996 28,2 3,0 мар. 19,1
1997 54,5 1,9 мар. 26,3
1998 229,6 4,2 мар. 175,1
1999 300,2 1,3 мар. 70,6
2000 377,4 1,2 мар. 77,2
2001 691,2 83,1 313,8
2002 633,1 -8,4 -58,1
2003 671,9 6,1 38,8
2004 1 091,5 62,4 419,6
2005 1 286,3 17,8 194,8
2006 2 393,1 86,1 1 106,8
2007 3 977,2 66,1 1 584,1
2008 4 860,1 22,2 822,9
2009 5 453,4 12,2 593,3
2010 6 027,3 10,5 573,9
2011 4 799,6 28,7 1 071,3
2012 5 421,3 12,9 621,7
2013 7 531,0 38,9 2 109,7
2014 9 783,2 29,9 2 252,2
2015 11 341,7 15,9 1 558,3

солҳои охир тибқи супоришҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ни-
зоми бонкии кишвар, махсу-
сан дар таъкиду тавсияҳо дар 
Паёмҳояшон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар 
вохӯриҳо бо соҳибкорон, ни-
зоми бонкии кишвар бештари 
қарзҳоро ба соҳаи соҳибкорӣ, 
хусусан соҳибкории истеҳсолӣ 
равона намуда истодааст (Диа-
граммаи 7). 

Агар мо давраҳои таърихии 
иқтисоди кишварро ба қисмҳо 
ҷудо намоем, давраи аввали таъ-
рихии иқтисоди мамлакат ин 
давраи баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ 
(аз соли 1995 то аввали соли 
2000)-ро дар бар мегирад. Дар 
ин давра ҳама соҳаҳо аз таъсири 
ин ҷанг фалаҷ гашта буданд ва 
ба маблағгузориҳои зиёд эҳтиёҷ  
доштанд.

Мувофиқи маълумоти оморӣ 
тағйирёбии ҳаҷми қарзҳо дар 
солҳои аввали Истиқлолияти 
дав латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба ин гуна соҳаҳои иқтисоди 
мам лакат, ки дар ин давра хароб 
ва фалаҷ шуда буданд, равона ме-
гардиданд. Тавре дар боло зикр 
намудем, ин тарзи фаъолият то 
аввали соли 2000-ум идома ёфта, 
соҳаҳои гуногуни иқтисод, ки аз 
фаъолият боз монда буданд ва ба 
маблағгузориҳо эҳтиёҷи калон 
доштанд, бо маблағгузориҳои 
низоми бонкии кишвар дастгирӣ 
меёфтанд ва ин маблағҳо танҳо 
барои барқарории соҳаҳои фа-
лаҷ гаштаи баъдиҷангӣ равона 
мегардиданд. 

Низоми бонкӣ
дар 25 соли Истиқлолият

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта).

соҳаи кишоварзӣ, хизматрасонӣ 
ва ғ. вобаста мебошад.

Дар давоми 5 соли охир ҳаҷми 
қарзҳо ба иқтисодиёти кишвар 
ба ҳисоби миёнасалона 1 523,0 
млн. сомонӣ афзоиш ёфта ис-
тодааст. Афзоиши мазкур аз 
мунтазам ба фаъолият шурӯъ 
намудани соҳаҳои иқтисодиёти 
кишвар шаҳодат медиҳад. Дар 

нишондиҲандаҲои ҶашнӣНизОМи БОНкӣ ДаР 25 СОли иСТиҚлОлиЯТ
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Аз оғози соли 2000-ум сар 
карда маблағгузориҳои низоми 
бонкӣ ба соҳаҳои истеҳсолӣ ра-
вона шуда истодаанд, ки алҳол 
бозори дохилии кишвар ба як 
қатор маҳсулоти аввалиндараҷа 
аз ҳисоби истеҳсолоти дохилӣ 
таъмин гашта истодааст (Диа-
граммаи 8).

Қарзҳои хурд. Тавре дар 
боло қайд намудем, яке аз 
самтҳои асосии дастгирии 
соҳибкории хурду миёна қарз-
диҳии хурд ба ҳисоб рафта, 
ба паст шудани сатҳи кам-
бизоатии аҳолӣ ва афзоиши 
сатҳи истеҳсолоти дохилӣ 
мусоидат менамояд. Низоми 
бонкии кишвар баҳри иҷрои 
саривақтии супоришҳои Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сам-
ти афзун намудани истеҳсоли 
молҳои содиротивазкунанда 
ва афзун намудани молҳои 
истеҳсоли дохилӣ заминаи му-
соид фароҳам меоварад. 

Мувофиқи маълумоти омо - 
ри расмӣ дар давоми солҳои 
2006-2015 ҳаҷми қарзҳои хурди 
ба соҳаҳои иқтисодиёт дода-
шудаи низоми бонкии кишвар 
28,4 млрд. сомониро ташкил  
дод. Агар ба таркиби ин маб-
лағҳо назар афканем, зиёда аз 
56,0 фоизи қарзҳои ҷудогар-
дида ба соҳаи соҳибкорӣ равона 
гаштаанд. Дар ин давра ҳаҷми 
қарзҳои хурди ба ноҳияҳои дур-
даст додашуда бошад, 5,3 млрд. 
сомониро ташкил дод, ки ин 
аз дастгирии хоҷагиҳои хурди 
ноҳияҳои кӯҳистон аз ҷониби 
низоми бонкии киш вар шаҳо-

дат медиҳад (Ҷадвали 12).
Ҳаҷми қарзҳои хурди дода-

шуда дар таркиби ҳаҷми уму-
мии қарзҳо сол то сол мунтазам 
афзоиш ёфта истодааст. Агар ба 
маълумоти омории таърихӣ 
назар афканем, аён мегардад, 

ки дар соли 2006 ҳаҷми қарзҳои 
хурди додашуда ҳамагӣ 22,1 
фоизи ҳаҷми умумии қарзҳои 
ба иқтисодиёти кишвар ра-
вонагаштаро ташкил медод. 
Нишондиҳандаи мазкур дар 
давоми 5 соли охир (2011-2015) 

диаграммаи 7. Бақияи ҳаҷми маблағгузории қарзӣ ба иқтисодиёт 
дар солҳои 1995-2015 (бақия дар охири давра, млн.сомонӣ)

диаграммаи 8. Тағйирёбии ҳаҷми қарзҳои ба иқтисодиёт равона-
гашта дар давраи солҳои 1995-2015 (бо фоиз)

диаграммаи 9. Ҳиссаи қарзҳои хурди додашуда аз ҳаҷми умумии 
қарзҳои ба иқтисодиёт равонагашта дар солҳои 2006-2015 (бо фоиз)
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ба ҳисоби миёнасолона 56,2 
фоизро ташкил медиҳад. Афзо-
иши нишондиҳандаи зикршу-
да, хусусан пешниҳоди қарзҳои 
хурд ба соҳибкорӣ ва махсусан 
ба соҳибкории истеҳсолиро 
нишон дода, гувоҳи амалӣ на-
мудани дастуру супоришҳои 
Пешвои миллат аз ҷониби ни-
зоми бонкии кишвар мебошад 
(Диаграммаи 9).

НАҚШАИ СТРАТЕГИИ СО-
ЛИМГАРДОНИИ ФАЪО-
ЛИЯТИ БОНКИ МИЛЛИИ 
ТОҶИКИСТОН ВА ДУРНА-
МОИ РУШДИ НИЗОМИ БОН-
КИИ МАМЛАКАТ

Нақшаи стратегии солимгардо-
нии Бонки миллии Тоҷикистон 
барои солҳои 2015-2019

Бо мақсади солимгардонии 
фаъолияти молиявӣ ва инсти-
тутсионалии Бонки миллии 
Тоҷикистон, инчунин баҳри ба-
ланд бардоштани самаранокии 
идоракунии низоми бонкии 
мамлакат Нақшаи стратегии 
солимгардонии Бонки миллии 
Тоҷикистон таҳия гардид ва бо 
қарори Раёсати Бонки миллии 
Тоҷикистон, №152 аз 31 июли 
соли 2015 ба тасвиб расид. 

Нақшаи стратегии мазкур 
барои солҳои 2015-2019 бо дар-
назардошти тамоми мақсаду 
вазифаҳое, ки тибқи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бо-
раи Бонки миллии Тоҷикистон” 
ба зиммаи Бонки миллӣ вогу-
зор карда шудаанд, таҳия шу-
дааст. Ҳамзамон дар Нақшаи 
стратегии солимгардонӣ ҳа-

дафи чораби ниҳои пешбини-
шуда, механизми татбиқи онҳо, 
нати ҷагирӣ, иҷрокунандагон 
ва муҳлати иҷрои чорабиниҳо 
пурра ва муфассал дарҷ гар-
дидааст. Нақшаи мазкур ба-
рои фаъолияти ояндаи Бон-
ки миллии Тоҷикистон хеле 
муҳим буда, татбиқи муваф-
фақонаи он ба беҳтар гаштани 
нишондиҳандаҳои бонк ва ни-
зоми бонкии мамлакат мусои-
дат хоҳад кард. Нақшаи стра-
тегии солимгардонии Бонки 
миллии Тоҷикистон бо ҳамаи 
воҳидҳои сохтории дахлдор 
мувофиқа ва эроду пешни-
ҳодҳои манзургардида ба назар 
гирифта шудаанд.

Дар Стратегияи мазкур ҳа  - 
маи ҷанбаҳои муҳими  
фа ъ  олияти Бонки миллии 
Тоҷи  кистон ва низоми бонкӣ, 
аз ҷумла мушкилоти институт-
сионалӣ, идоракунии фаъолия-
ти амалиётӣ, самарабахш на-
мудани идоракунии амалиёти 
пассивӣ, танзими сармояи Бон-
ки миллӣ, ба эътидол овардани 
нишон диҳандаҳои молиявии 
Бонки миллии Тоҷикистон, 
таҳкими идоракунии хавфҳо, 
назорати бонкӣ, амалиёт дар 
бозори озод, омор ва тавозуни 
пардохт, сиёсати пулию қарзӣ, 
инфрасохтори низоми пар-
дохти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
фаъолияти аудиторӣ, монито-
ринги молиявӣ, муносибатҳои 
байналмилалӣ ва дигар масъ-
алаҳо ба инобат гирифта шуда-
аст.

Ҳадафҳои асосии дар стра-
тегияи мазкур дарҷгардида аз 
инҳо иборат мебошанд:

ҷадвали 12. Бақияи қарзҳо, қарзҳои хурд ва қарзҳои ба ноҳияҳои 
кӯҳистон додашуда дар давраи солҳои 1995-2015

Сол Бақияи 
қарзҳо
(млн. 

сомонӣ)

Қарзҳои хурди 
додашуда

(млн. сомонӣ)

Ҳиссаи қарзҳои 
хурди додашуда 
аз ҳаҷми умумӣ 
бақияи қарзҳо 

(бо%)

Қарзҳои хурди 
ба ноҳияҳои 

кӯҳистон 
додашуда

(млн. сомонӣ)

2006 2 393,1 528,6 22,1 72,9

2007 3 977,2 1 026,5 25,8 295,5

2008 4 860,1 1 663,1 34,2 434,3

2009 5 453,4 1 626,8 29,8 407,5

2010 3 728,3 1 793,1 48,1 408,5

2011 4 799,6 2 402,5 50,0 517,6

2012 5 421,3 3 138,2 57,9 664,9

2013 7 530,9 4 707,5 62,5 625,1

2014 9 783,2 6 189,9 63,3 877,3

2015 11 341,7 5 366,4 47,3 963,3

Ҳамагӣ: - 28 442,6 - 5 266,9
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- оптималӣ ва самаранок на-
мудани сохтори Бонки миллии 
Тоҷикистон;

- идоранамоии босамари захи-
раҳои байналмилалӣ ва дигар 
уҳдадориҳои асъорӣ;

- фоидаовар намудани ама-
лиёт бо филизоти қиматбаҳо ва 
сармоягузорӣ;

- беҳтар намудани масъалаи бар-
гардонидани қарзҳои додашуда;

- ба даст овардани натиҷаи мус-
бати молиявӣ ва зиёд намудани 
сармояи бонк;

- ба талаботҳои СБҲМ (МСФО) 
мутобиқ намудани ҳисобдории 
Бонки миллии Тоҷикистон;

- ҳисоби автоматишуда ва 
ҳаррӯзаи хавфҳои асъорӣ;

- пурзӯр намудани назорати 
бонкӣ ва такмил додани таъми-
ноти барномаи компютерӣ барои 
пешбурди назорати фосилавии бо-
самари ташкилотҳои қарзӣ;

- зиёд намудани амалиётҳо 
дар бозори коғазҳои қиматнок бо 
мақсади ҷалби захираҳои молия-
вии иловагӣ;

- қонеъ намудани талаботи Ха-
зинаи байналмилалии асъор (ХБА), 
мутобиқ намудани стандартҳои 
байналмилалӣ, мутобиқ намудани 
маълумоти тавозуни пардохти Бон-
ки миллӣ бо стандартҳои махсуси 
интишори маълумот (СМИМ);

- фаъол гардонидани механизми 
татбиқи сиёсати пулию қарзӣ;

- беҳтар намудани сифати 
хизмат расонии амалиётҳои ғайри-
нақдӣ ва ҳимояи ҳуқуқи истеъмол-
кунандагони хизматрасонии пар-
дохт;

- мутобиқ намудани талаботҳои 
тавсияи Гурӯҳи татбиқи чораҳои 
молиявии муқовимат ба шустани 

пул (ФАТФ);
- беҳтар намудани ҳамкориҳои 

дутарафа бо ташкилотҳои байнал-
милалии шарикони рушд ҷиҳати 
ҷалби захираҳои молиявӣ барои 
танзими сиёсати пулӣ ва асъорӣ;

- беҳтар намудани самаранокии 
ҳамкорӣ оид ба кӯмаки техникӣ ва 
дигар масъалаҳои марбут ба стра-
тегия.

Дар амал татбиқ намудани тад-
бирҳои дар стратегия дарҷшуда ба-
рои дар муҳлати кӯтоҳтарин ҳал на-
мудани мушкилоти низоми бонкӣ, 
ноил гардидан ба сатҳи муътадили 
нишондиҳандаҳои сиёсати пулию 
асъорӣ, вазъи устувори молиявии 
Бонки миллии Тоҷикистон ва уму-
ман низоми бонкии ҷумҳурӣ имко-
нияти мусоид фароҳам меорад.

Ҳамчунин бояд қайд намуд, ки 
ҷиҳати иҷрои мунтазами Нақшаи 
стратегии мазкур ва ҳамоҳанг-
созии сиёсати пулию буҷетӣ бо 
дарназардошти манфиатҳои руш-
ди иқтисоди миллӣ, тақвият до-
дани ҳамкориҳои мутақобилаи 
Бонки миллии Тоҷикистон бо ша-
рикони рушд, Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати 
рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва дигар вазорату идо-
раҳои дахлдор ба манфиати кор 
мебошад.

Ҳадафи ниҳоӣ, ин солимгар - 
донии вазъи молиявӣ ва ба стан-
дартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ намудани 
низоми бонкии ҷумҳурӣ, таъмини 
самарабахшӣ ва ҷолибияти низо-
ми бонкӣ барои истеъмолкунан-
дагони хизматрасониҳои молиявӣ, 
танзими сармоя ва дороиҳои Бон-
ки миллии Тоҷикистон, ба эъти-
дол овардани нишондиҳандаҳои 

молиявӣ, рушду таҳкими идораку-
нии хавфҳо, самаранокии назора-
ти бонкӣ, татбиқи муваффақонаи 
сиёсати пулию қарзӣ, такмили за-
минаи меъёрию ҳуқуқӣ ва ғайра 
маҳсуб меёбад.

Дастовард ва ислоҳоти воҳидҳои 
сохтории Бонки миллии Тоҷикистон 
дар заминаи Нақшаи стратегӣ

Барои баланд бардоштани сама-
ранокии иҷрои Нақшаи стратегии 
солимгардонии Бонки миллии 
Тоҷикистон бо фармони Раиси 
Бонки миллии Тоҷикистон Ҷамшед 
Нурмаҳмадзода Гурӯҳи корӣ оид 
ба ислоҳоти низоми бонкӣ ташкил 
гардид, ки ба он Муовини якуми 
Раиси Бонки миллии Тоҷикистон 
Ҷамолиддин Нуралиев роҳбарӣ ме-
кунад.

Дар заминаи ҳамин Нақша сох-
тори Бонки миллии Тоҷикистон 
таҷдиди назар гардида, ба талабо-
ти замон ва соҳаи фаъолияти бонки 
танзимгар мутобиқ гардонида шуд. 
Дар иртибот ба фаъолияти сама-
раноки бонк дар сохтор воҳидҳои 
нав ташкил гардида, номи баъзе 
воҳидҳои сохторӣ тағйир дода шуд.

Иҷрои тадриҷӣ ва зина ба зи-
наи Нақшаи стратегии мазкур дар 
муддати бештар аз як соли охир 
барои пешрафти кор ва самарано-
кии назарраси фаъолият дар Бонки 
миллии Тоҷикистон роҳ боз намуд, 
ки дастоварду ислоҳоти зерини 
воҳидҳои сохторӣ далели равшани 
ин гуфтаҳост.

(давом дорад)

Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии бМт
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Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳоди 
Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи ба 
муомилот баровардани 
коғазҳои қиматноки давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷиҳати сармоякунонии 
бонкҳо”-ро қабул намуд, 
ки бар асоси он имкони 
сармоягузорӣ намудани 
бонкҳо аз ҷониби давлат 
фароҳам шуда, устувории 
низоми бонкӣ таъмин ме-
гардад.

Ин пешниҳод аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон бо мақсади таъмини 

устувории низоми бонкӣ, 
коҳиш додани шиддатнокии 
иҷтимоӣ, ҳимояи ҳуқуқу 
манфиатҳои пасандоздоро-
ну қарздеҳон, нигоҳ дошта-
ни эътимоднокӣ ва боварии 
аҳолӣ ба низоми бонкӣ 
таҳия шуда, сармоягузорӣ 
намудани бонкҳоро бо роҳи 
ба муомилот баровардани 
коғазҳои қиматноки давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар назар дорад.

Абдусалом Қурбониён, 
вазири молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, зимни муар-
рифии ин пешниҳод дар 
парламент гуфт, ки кам 
гардидани сармоягузории 

хориҷӣ, коҳиш ёфтани 
ҳаҷми интиқоли пулӣ, ноус-
тувории қурби пули миллӣ 
ва паст шудани пардохтпа-
зирии аҳолӣ боиси он шуд, 
ки бархе аз бонкҳои низом-
сози кишвар ба мушкилоти 
молиявию қарзӣ мувоҷеҳ 
шуданд.

Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсади 
рафъи пайомадҳои манфӣ 
дар бонкҳои низомсози 
кишвар ва ҳалли мушки-
лоти ҷойдошта, таъмини 
устувории низоми бонкӣ, 
коҳиш додани шиддатнокии 
иҷтимоӣ, ҳимояи ҳуқуқу 
манфиатҳои пасандоздорон 
ва нигоҳ доштани эътимо-
ди аҳолӣ ба низоми бонкӣ 
қарори пешниҳодшударо 
қабул намуд.

Тибқи қарори мазкур 
сармоягузорӣ намудани 
Ҷамъияти саҳомии кушо-
даи «Тоҷиксодиротбонк», 
Ҷамъияти саҳомии кушо-
даи «Агроинвестбонк», 
Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи 
«Тоҷпромбонк» ва Ҷамъияти 
саҳомии кушодаи «Фонон-
бонк» бо роҳи ба муоми-
лот баровардани коғазҳои 
қиматноки давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
маблағи то 3,85 миллиард 
сомонӣ ба муҳлати 5 сол 
бо меъёри 2 фоизи солона 
пешбинӣ мегардад.

Коғазҳои қиматноки 
давлатӣ дар шакли 
векселҳои давлатӣ аз 
ҷониби Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баро-

Сармоягузорӣ мушкилоти 
бонкҳоро ҳал мекунад

дастгирии ҲукуматСаРМОЯгузОРӣ МуШкилОТи БОНкҲОРО Ҳал МекуНаД
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варда шуда, ҷиҳати сармоякунонӣ 
ба бонкҳои зикргардида, ба ивази 
саҳмияҳои иловагии баровар-
даи онҳо супорида мешавад. 
Дар натиҷаи амалиёти мазкур 
дорандаи векселҳои давлатӣ 
Бонки миллии Тоҷикистон ба 
ҳисоб рафта, Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фаро-
расии муҳлати пешбининамудаи 
векселҳо маблағҳои гирифта-
шударо бо фоизҳои он ба Бонки 
миллии Тоҷикистон пардохт 
менамояд.

Ба гуфтаи вазири молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин, 
бар асоси қарори мазкур бонкҳои 
зикргардида муваззаф мешаванд, 
ки марҳила ба марҳила дар 5 сол 
ба сармоягузорони боэътимо-
ди ватанию хориҷӣ фурӯхтани 
саҳмияҳое, ки ба ивази коғазҳои 
қиматноки давлатӣ гирифта ме-
шаванд, ё аз ҷониби худи бонкҳо 
харидани саҳмияҳои мазкурро 
таъмин намоянд.Талаботи маз-
кур имкон медиҳад, ки Вазора-
ти молия уҳдадории пардохти 
маблағҳои гирифташударо дар 
назди Бонки миллии Тоҷикистон 
таъмин намояд. 

Ба ин хотир, барои сармояку-
нонии ҶСК «Тоҷиксодиротбонк», 
ҶСК «Агроинвестбонк», ҶСП 
«Тоҷпромбонк» ва ҶСК «Фо-
нонбонк» бо роҳи ба муомилот 
баровардани коғазҳои қиматноки 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба муҳлати 5 сол бо меъёри 2 дар-
сади солона пешбинӣ мегардад. 

Шариф Раҳимзода, раиси 
Кумитаи Маҷлиси намояндагон 
оид ба иқтисод ва молия, гуфт, ки 
бонкҳои мазкур бо роҳи фурӯши 
коғазҳои қиматноки давлатӣ ба 

Бонки миллии Тоҷикистон пар-
дохтпазирии худро таъмин мена-
моянд. Маблағи сармоягузориша-
ванда ба бонкҳо, аз ҷумла ба ҶСК 
“Тоҷиксодиротбонк” 2,25 милли-
ард, ҶСК “Агроинвестбонк” 1,07 
миллиард, ҶСП “Тоҷпромбонк” 
450 миллион ва ҶСК “Фононбонк” 
80 миллион сомонӣ аксияҳо аз 
тарафи вазорати молия пешниҳод 
мегардад.

Бино ба иттилои Вазорати мо-
лия дар сурати таъмин нашудани 
иҷрои уҳдадориҳои ба зиммаги-
рифтаи бонкҳо ин ниҳод баробар 
ба арзиши векселҳои додашуда 
аз бонкҳои зикргардида гарави 
молу мулкро талаб намуда, молу 
мулки ба гаравгирифташударо ба 
ихтиёри худ меситонад.

Раиси Бонки миллии Тоҷикис-
тон Ҷамшед Нурмаҳмад зода низ 
дар ҷаласаи парламент татбиқи 
пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро вобаста ба масъа-
лаи мазкур шарҳ дода, зикр 
намуд, ки барои амалӣ сохтани 
ин пешниҳод Вазорати молия ва 
Бонки миллии Тоҷикистон вази-
фадор шудаанд, ки дар муҳлати 
як моҳ механизми амалӣ шудани 
ин пешниҳодро омода намоянд.

Ба гуфтаи раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон, коғазҳои қиматноки 
аз ҷониби Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баро-
вардашаванда бояд ба талаботи 
мизоҷон ҷавоб гуфта, нигоҳ дош-
тани эътимоднокии бонкҳоро 
таъмин намоянд.

Шариф Раҳимзода, раиси 
Кумитаи Маҷлиси намоянда-
гони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба иқтисод ва 
молия гуфт, ки Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи ба муомилот баровардани 
коғазҳои қиматноки давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати 
сармоякунонии бонкҳо” барои 
додани ризоият ба Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод 
шудааст ва ба Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқӣ 
мухолифат надорад.

Ба таъкиди ӯ, ин пешниҳодро 
қаблан кумитаҳо ва шуъбаи 
ҳуқуқи Дастгоҳи Маҷлиси на-
мояндагон дар хулосаҳои худ 
ҷонибдорӣ намуданд. Инчунин, 
пешниҳоди мазкур дар ҷаласаи 
васеи Кумитаи Маҷлиси намоян-
дагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба иқтисод ва мо-
лия бо иштироки муовини якум 
ва муовинони Раиси Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, раисон 
ва намояндагони кумитаҳои 
Маҷлиси намояндагон, шуъбаи 
ҳуқуқи Дастгоҳи Маҷлиси на-
мояндагон, Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки 
миллии Тоҷикистон мавриди 
баррасӣ қарор гирифта, аз ҷониби 
иштирокчиён ҷонибдорӣ ёфтааст.

Зимнан вакилони парламент 
пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи ба муо-
милот баровардани коғазҳои 
қиматноки давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати сармоякуно-
нии бонкҳо»-ро саривақтӣ унвон 
карданд. 

Абдуҳалим Ғаффоров, вакили 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт, 
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ки мақсади Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо ин иқдом, пеш 
аз ҳама, эътимоди мардуми 
ҷумҳуриро нисбати бонкҳо зиёд 
кардан аст. Тибқи Протоколи 
ҷаласаи Сарвазири Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба масъалаҳои 
низоми бонкии кишвар ҳанӯз 8 
сентябри соли 2016 ҷиҳати рафъи 
масъалаҳои ҷойдоштаи бонкҳои 
муаммодор гурӯҳи корӣ таъсис 
дода шуда буд.

Саидҷаъфар Усмонзода ваки-
ли дигари Маҷлиси намоянда-
гони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гуфт, вақте ки шахсо-
ни ҳуқуқӣ уҳдадориҳои худро дар 
назди мардум иҷро карда намета-
вонанд, ҳукумат ин мушкилотро 
ба танзим медарорад. Вай қайд 
кард, ки агар мардум қарзҳои 
гирифтаи худро сари вақт бар-
мегардонданд, бонкҳо ба чунин 
мушкилот дучор намешуданд:

-Оиди ин мушкилот Вазо-
рати молия ва Бонки миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои 
зиёдеро анҷом доданд, ки лоиқи 
дастгирист. Буданд бонкҳои 
хориҷие, ки мехостанд аз ин 
ҳолат истифода бурда, бонкҳои 
моро тобеи худ гардонанд. Бон-
ки миллӣ ва Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои 
муҳим ва саривақтиро анҷом 
доданд, то ки бонкҳои мо фаъо-
лияти худро давом диҳанд. Ба 
ин мушкилоти молиявӣ солҳои 
қаблӣ низ дучор омада будем. 
Аммо Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз имкониятҳо ис-
тифода бурд, то ки низоми бонкӣ 
нигоҳ дошта шавад. Ин иқдом ба 
боварии мардум равона шудааст.

Вакили дигари Маҷлиси на-
мояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Олим Бо-
боев иброз намуд, ки дар вазъия-
ти дар низоми бонкии кишвар 
баамаломада дастгирии давлатӣ 
хеле муҳим мебошад. 

Ҷаббор Ахмедов, вакили 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт, 
ки масъалаи мавриди муҳокима 
қарордошта барои муътадилгар-
донии соҳаи бонкӣ, ки бевосита 
ба рушди иқтисодии кишвар ни-
гаронида шудааст, нақши муҳим 
дорад:

-Ин иқдом саривақтист, зеро 
ҳолати баамаломада, метавонист, 
аз ин ҳам душвортар гардад. Хуб 
мешуд, механизми муътадил-
гардонии соҳаи бонкӣ бо дигар 
чорабиниҳо вобаста ба пешгирии 
чунин мушкилот роҳандозӣ ша-
ванд. Бо ин мақсад Бонки миллии 
Тоҷикистон дар ин самт чораҳои 
зарурӣ андешида истодааст.

Бояд гуфт, ки чунин механиз-
ми ҳали мушкилоти бонкҳо дар 
бисёре аз кишварҳои дунё ис-
тифода шуда, натиҷаи мусбат 
додааст. Масалан, соли 2008 Иё-
лоти Муттаҳидаи Амрико барои 
бартараф намудани паёмадҳои 
буҳрони молиявии бонкӣ бо исти-
фода аз чунин механизм Барно-
маи беҳ гардонидани дороиҳои 

мушкилотдорро қабул карда, 
бонкҳоро аз вазъи мушкил наҷот 
дод. Дар соли 2014 Ҳукумати 
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 
маблағҳои ба бонкҳои мушки-
лотдор сармоягузорӣ кардаашро 
пурра барқарор намуд.

Давлати Русия низ дар соли 
2009 аз ҳисоби буҷет барои сар-
моякунонии бонкҳои мушкилот-
дор маблағҳоеро равона кардааст, 
ки бонкҳо вазифадор шудаанд, ин 
маблағҳоро дар зарфи 10 сол ба 
давлат баргардонанд.

Ҳатто таҷрибаи Қазоқистони 
ҳамсоя низ нишон дод, ки дар 
давраи буҳрони иқтисодиву 
молиявӣ бонкҳои низомсози 
мушкилотдор бидуни дастгирии 
молиявии давлатӣ қобилияти 
бартараф намудани мушкилиҳои 
ҷойдоштаро надоштанд. Танҳо 
дастгирии давлатӣ имкон до-
дааст, ки вазъи молиявию идо-
ракунии бонкҳо беҳтар гардида, 
баъдан маблағҳои давлат ба буҷет 
баргардонида шаванд.

Умед аст, ки қабули пешниҳод 
ва дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи ба муо-
милот баровардани коғазҳои 
қиматноки давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати сармоякуно-
нии бонкҳо” мушкилоти мавҷуда 
дар бонкҳои кишварро бартараф 
намуда, ба устувории низоми 
бонкии кишвар ва ба қавӣ гаш-
тани эътимоди мардум ба бонкҳо 
мусоидат намояд.

аслам Мӯминов, "бтҶ"
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Айни замон 
БМТ марҳилаи 
сеюми лоиҳаи 
такмили омо-
ри бонкиро, ки 
он ба мутобиқ 

гардонидани шакли ҳисоботи 
омории №1-ТП “Ҳисобот оид ба 
амалиёти иқтисодии хориҷӣ” ва 
Дастурамал оид ба пур кардани 
шакли ҳисоботи омории  
№ 1-ТП “Ҳисобот оид ба ама-
лиёти иқтисодии хориҷӣ” дар 
таҳрири нав ба нашри 6-уми Дас-
турамали ХБА “Тавозуни пар-
дохт ва мавқеи сармоягузориҳои 
байналмилалӣ” равона карда 
шудаанд, ба итмом расонид. 
Перомуни ин мавзӯъ бо Бахтиёр 

Баҳриддинов, сардори Идораи 
омор ва тавозуни пардохти БМТ 
суҳбат намудем, ки фишурдаи 
онро манзури хонандагон ме-
гардонем.

— ҳадаф аз қабули стандартҳои 
нави ҳисоботи омории “ҳисобот 
оид ба амалиёти иқтисодии 
хориҷӣ” дар чист?
— Ҳадафи асосӣ, қабл аз ҳама, 
ин ба мунтазам сар задани 
буҳронҳои молиявии ҷаҳонӣ, 
таъсири  оқибатҳои ҷаҳонишавӣ 
(глобализатсия) ва имкониятҳои 
дастрасии маълумотҳои зарурӣ 
барои гузаронидани тадқиқот-
ҳои васеъи илмӣ-назариявӣ 
ҷиҳати муайян намудани 
омил ҳои таъсиррасони берунӣ 
ба вазъи иқти содии кишвар 
ало қа манд мебошад. Инчунин, 
мақсади он иборат аст, аз:

тағирёбии усулҳои • 
баҳисоб гирӣ;
тағйирёбии усулҳои нави • 
гузаронидани санҷиши 
хизматрасониҳои 
молиявӣ;
муайян намудани • 
мавқеи сармоягузориҳои 
мустақим ва таркиби он;
консепсияҳои нави ҳисоб-• 
ба ро баркунии гарди-
ши интиқол ҳои пулии 
байналмилалӣ;
аҳамияти хоса ба • 
тавозунҳо ва муайян на-
мудани ҳолатҳои манфӣ;
мутобиқат бо низоми ҳи-• 
собҳои миллӣ (НҲМ);
ва дигар ҳадафҳо.• 

— Чӣ боис шуд, ки шакли ҳисоботи 
оморӣ барои амалиёти иқтисодии 
хориҷӣ тағйир дода шавад?
— Тағйиру иловаҳо мутобиқи 
талаботи нашри 6-уми Дастур-
амали Хазинаи байналмилалии 
асъор оид ба “Тавозуни пардохт 
ва мавқеи сармоягузориҳои 

рушди омори бонкӣ –  
талаботи замон

Бонки миллии Тоҷикистон бо 
мақсади баланд бардоштани 
сатҳу сифати омор ва пешниҳоди 
маълумотҳои саҳеҳу боэътимод 
корҳои такмилсозӣ ва мутобиқ 
намудани омори бонкиро ба 
стандартҳои байналмилалӣ ба 
роҳ мондааст.  Дар ин ҷода ҳамаи 
шаклҳои ҳисоботии оморӣ зина 
ба зина баррасӣ гардида, тибқи 
талаботҳои ҷаҳони муосир мутобиқ 
гардонида мешаванд.

Бахтиёр Баҳриддинов: 

фарқияти шакли нави 
ҳисоботӣ аз шакли пеши-
на дар мукаммал ва  му-
фассал гаштани ҳисобҳои 
тавозуни пардохт ва 
бақайдгирии амалиётҳо 
иборат мебошад.

Бахтиёр Баҳриддинов,  
сардори Идораи омор ва тавозуни  
пардохти БМТ
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байналмилалӣ” соли 2009 аз 
ҷониби Кумитаи ХБА оид ба 
омори тавозуни пардохт бо 
ширкати ҳайати коршиносони 
варзидаи давлатҳои аъзои ХБА 
ва ташкилотҳои гуногуни бай-
налмилаливу минтақавӣ  таҳия 
гардидааст.

Ҳамчунин қайд кардан за-
рур аст, ки иқдоми мазкур дар 
аксари кишварҳои ҷаҳон амалӣ 
шуда истодааст, зеро ин амал 
зарурати тағйир додани ҳамаи 
шаклҳои ҳисоботии омориро ба 
миён овардааст.

Таҳияи нашри 6-уми Дас-
турамали “Тавозуни пардохт 
ва мавқеи сармоягузориҳои 
байналмилалӣ” аз ҷониби ХБА 
бинобар сабаби тағйир ёфтани 
Дастурамали “Низоми ҳисобҳои 
миллӣ” (СНС) таҳияи с.2008 ва 
“Стандартҳои байналмилалии 
ҳисоби молиявӣ” (МСФО) анҷом 
дода шуд.

— оё ин шакли нави ҳисоботи 
оморӣ ба стандартҳои 
байналмилалӣ мутобиқат мекунад?
— Бале, бо итминони ко-
мил метавон гуфт, ки шакли 
ҳисоботи оморӣ ба стандартҳои 
байналмилалӣ мутобиқат 
мекунад. Зеро БМТ қабл аз 
тасдиқи шакли ҳисоботи оморӣ 
ва Дастурамали пур кардани 
онро барои баррасӣ ба унвони 
Департаменти омори ХБА ирсол 
намуда буд. Қобили қайд аст, ки 
мутахассисони варзидаи соҳаи 
омори ХБА онро ҳамаҷониба 
дастгирӣ намуда, ба ҳуҷҷати 
пешниҳоднамудаи БМТ баҳои 
баланд гузоштанд. БМТ ҳангоми 
қабули меъёри ҳуқуқии ном-

бурда пешниҳоду дархостҳои 
коршиносони ХБА-ро ба инобат 
гирифт. Шакли ҳисоботи мазкур 
пас аз қабул ва бақайдгирии он 
дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон автоматизонида 
шуд.

Ҳамчунин қайд кардан бамав-
рид аст, ки дар таҳия ва коркар-
ди санадҳои меъёрии мазкур 
мутахассисони Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Куми-
таи гумруки назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Куми-
таи андози назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
вазорату идораҳои ҷумҳурӣ 
саҳми арзанда гузоштанд. 

— Фарқияти аслии шакли нави 
ҳисоботӣ аз пешина дар чист?
— Фарқияти шакли нави 
ҳисоботӣ аз шакли пешина дар 
мукаммал ва  муфассал гаштани 
ҳисобҳои тавозуни пардохт ва 
бақайдгирии амалиётҳо иборат 
мебошад. Аз ҷумла:

1. Тавозуни пардохт, ки дар 
нашри қаблӣ аз ду ҳисоб ибо-
рат буд, ба се ҳисоб,   яъне аз 
“ҳисоби амалиётҳои ҷорӣ” ва 
“ҳисоби амалиёт бо сармоя ва 
воситаҳои молиявӣ” ба “ҳисоби 
амалиётҳои ҷорӣ”, “ҳисоби 
сармоявӣ” ва “ҳисоби молиявӣ” 
тақсим карда шуд.

2. Дар ҳисоби амалиётҳои 
ҷорӣ тағйирот дар зерҳи-
собҳои моддаи “молҳо”, “хиз-
матрасониҳо” ва моддаи 
“даромадҳо”, ки он дар навбати 
худ дар нашри 6-уми Дастур-
амали “Тавозуни пардохт 

ва мавқеи сармоягузориҳои 
байналмилалӣ” ба моддаҳои 
“даромадҳои якумдараҷа” ва 
“даромадҳои дуюмдараҷа” 
тақсим шуд, ба вуҷуд омад.

3. Илова бар ин, дар 
ҳисоби молиявӣ зербанди 
“деривативҳои молиявӣ” илова 
гардида, бақайдгирӣ аз рӯйи 
“ҷалби дороиҳои софи молиявӣ” 
ва “ҷалби уҳдадориҳои софи 
молиявӣ” тағйир ёфт.

4. Бақайдгирии қисмати 
ҳисобҳои “ҳисоби молиявӣ” аз 
рӯи “кредит “ ва “дебет” тағйир 
ёфт.

— ба андешаи Шумо, ин тағйирот 
то кадом андоза барои дақиқ 
шудани  омори пешниҳоднамудаи 
ташкилотҳои қарзӣ ва осонтар 
шудани таҳияи тавозуни пардохт 
кумак мекунад?
— Ба фикри мо, чунин тарзи 
такмили ҳисобот, ки ба талаботи 
байналмилалӣ мутобиқ гардо-
нида шудааст, на танҳо барои 
баланд шудани сатҳу сифати 
пешниҳоди омор, балки дар 
маҷмӯъ барои таҳкими низоми 
молиявӣ ва рушди иқтисодиёти 
кишварҳо мусоидат мекунад.

— умуман, оё ин тағйирот барои 
ҳаллу фасли ягон мушкилот 
мусоидат мекунад?
— Тағйироти комил ва муфас-
сале, ки ба шакли ҳисоботи 
омории №1-ТП “Ҳисобот оид ба 
амалиёти иқтисодии хориҷӣ” ва 
Дастурамал оид ба пур кардани 
шакли ҳисоботи омории №1-ТП 
“Ҳисобот оид ба амалиёти 
иқтисодии хориҷӣ” ворид карда 
шудаанд, сифати пешниҳоди 
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омори фаъолияти иқтисоди 
хориҷиро баланд бардошта, 
ба таҳлили дақиқу муъта-
мади ин маълумот мусоидат 
мекунад.

— лутфан бигӯед, ки  бонкҳо 
ва ташкилотҳои қарзии 
хурд ин тағйиротро чӣ гуна 
пазируфтанд?
— 9  декабри соли гузаш-
та дар Бонки миллии 
Тоҷикистон таҳти унво-
ни “Тарзу усули омода 
ва пешниҳод намудани 
ҳисоботи омории №1-ТП 
“Ҳисобот оид ба амалиёти 
иқтисодии хориҷӣ” барои 
мутахассисони масъули 
бонкҳо ва ташкилотҳои амо-
натии қарзии хурд семинар 
баргузор гардид ва дар он 
сабабҳои ворид намудани 
тағйироту иловаҳо баррасӣ 
шуданд. Дар ҷараёни он му-
тахассисони Бонки миллии 
Тоҷикистон ба иштирокдо-
рони ҷамъомад дар хусуси 
мафҳум ва аҳамияти таво-
зуни пардохт дар низоми 
сиёсати иқтисодӣ, таъиноти 
макроиқтисодии тавозуни 
пардохт, тарзу усули исти-
фодабарии замимаҳои шак-
ли ҳисоботи омории №1-ТП 
“Ҳисобот оид ба амалиёти 
иқтисодии хориҷӣ” ҳангоми 
омода намудани ҳисобот 
маълумотҳои зарурӣ 
пешниҳод карданд. Қобили 
қайд аст, ки дар доираи се-
минар байни иштирокчиён 
ва ташкилкунандагони чо-
рабинии мазкур мубодилаи 
афкор сурат гирифт. Таъкид 

карда шуд, ки пешниҳоди 
омори дақиқу боэътимод 
имрӯз дар аксари кишварҳо 
аз талаботи аввалиндараҷа 
ба ҳисоб меравад. Изҳор 
гардид, ки таҷриба, дониш 
ва маълумоти дар семинари 
мазкур андӯхташуда, дар 
оянда барои ба роҳ мондани 
шаклҳои ягонаи ҳисоботи 
оморӣ дар мамлакат за-
минаи хуб фароҳам хоҳанд 
гузошт. 

Албатта, имрӯз ҳамагон 
дарк менамоянд, ки 
тағйироти воридгардида 
тақозои замон аст, ҳарчанд 
дар марҳилаҳои аввал барои 
ҳисоботсупорандагон то ан-
дозае мушкилӣ пеш оварад 
ҳам, минбаъд назорати са-
марноки гардиши воситаҳои 
молиявиро таъмин хоҳад 
кард. Дар амал татбиқ на-
мудани шакли ҳисоботи 
омории №1-ТП “Ҳисобот 
оид ба амалиёти иқтисодии 
хориҷӣ” метавонад ба 
Бонки миллии Тоҷикистон 
ва ташкилотҳои қарзии 
ҳисоботсупоранда дар муай-
ян намудани мавқеи фа-
ъолият дар миқёси низоми 
бонкии ҷумҳурӣ, монеаҳои 
ҷойдошта ва роҳҳои ҳалли 
онҳо кумак расонад.

— айни замон барои ҷорӣ 
намудани омодасозӣ ва 
пешниҳоди шакли ҳисобот дар 
бонкҳо кадом корҳо ба роҳ 
монда шудааст?
— Дар робита ба ин метавон 
гуфт, ки ташкилотҳои қарзӣ 
такмили раванди авто-
матизатсияи пешниҳоди 
ҳисоботи омориро идома 
дода, ҷиҳати ба роҳ монда-
ни пешниҳоди шакли нави 
ҳисоботӣ тариқи “Равзанаи 
ягонаи БМТ” омодагии 
ҷиддӣ мегиранд. Дар сурати 
пайдо шудани зарурат, 
пайдо шудани мушкилот ё 
нофаҳмӣ дар омодасозии 
шакли ҳисоботи оморӣ 
мутахассисони Бонки мил-
лии Тоҷикистон тавсияҳои 
иловагиро ба ташкилотҳои 
қарзӣ бе мамоният 
пешниҳод менамоянд.

Илова бар ин, Бонки 
миллии Тоҷикистон дар 
навбати худ омодааст, ки 
бо мақсади баланд бар-
доштани сатҳу сифати кор 
ва тезонидани суръати 
пешниҳоди ҳисоботи оморӣ 
бо ташкилотҳои қарзӣ ва 
дигар ташкилоту муассисаҳо 
ҳамкории судманд ба роҳ 
монда, аз тамоми воситаю 
имконоти дар ихтиёрдош-
тааш ба таври самаранок 
истифода барад.

Мусоҳиб: 
Аслам Мӯминов, 

"БТҶ"

иқдоми мазкур дар аксари киш-
варҳои ҷаҳон амалӣ шуда истодааст, 
зеро ин амал зарурати тағйир додани 
ҳамаи шаклҳои ҳисоботии омориро 
ба миён овардааст.

мусоҲиБаи мо РуШДи ОМОРи БОНкӣ - ТалаБОТи заМОН
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настоящее время НБТ завер-
шил третий этап проекта по 
совершенствованию бан-
ковской статистики, с целью 
обеспечения соответствия 
статистической формы от-
четности №1-ПБ «Отчет по 
внешнеэкономическим опе-
рациям» и Инструкции по 
заполнению статистической 
формы отчетности №1-ПБ 
«Отчет по внешнеэкономи-
ческим операциям» в новой 
редакции на основании 
методических рекоменда-
ций МВФ, содержащихся 
в шестом издании Руко-
водства МВФ «Платежный 
баланс и международная 

Б.Бахриддинов:
развиТие Банковской 
сТаТисТики – ТреБование 
времени
Национальным банком Таджикистана осуществлены определенные 
работы по усовершенствованию и адаптации банковской статистики 
к международным стандартам с целью повышения уровня и качества  
статистических материалов, а также предоставления достоверных 
и полных статистических данных. В данном направлении поэтапно 
будут рассмотрены все формы статистической отчетности, c учётом 
обеспечения их соответствия современным мировым стандартам.

В инвестиционная позиция». 
Относительно данной темы 
побеседовали с Бахтиёром 
Бахриддиновым, начальни-
ком Управления статистики 
и платежного баланса НБТ, 
краткое содержание которой 
представляется вниманию 
читателей.

— в чем заключается цель 
принятия новых стандартов 
статистической отчетности 
«отчет по внешнеэко-
номическим операциям»?
— Цель принятия новых 
стандартов, прежде всего, 
связана с постоянным воз-
никновением мировых фи-
нансовых кризисов, распро-
странением глобализации и 
ее последствий, возможно-
стями доступа необходимых 
данных для проведения глу-
боких научных и теоретиче-
ских исследований, с целью 
выявления воздействия 
внешних факторов на сос-

тояние экономики страны. 
Также, цель состоит в:

изменении принци-• 
пов учета;
изменении новых • 
методов проведения 
проверки финансовых 
услуг;
определении позиции • 
прямых инвестиций и 
ее состава;
новые концепции для • 
расчета движения 
международных де-
нежных переводов;
особый акцент на • 
балансы и выявле-
ние отрицательных 
обстоятельств;
соответствие системе • 
национальных счетов 
(СНС);
другие цели.• 

— Что послужило причиной 
изменения статистической 
формы отчетности для 
внешнеэкономических 
операций?
— Изменения и дополнения 
согласно 6-ому изданию Ру-
ководства МВФ «Платежный 
баланс и международная 
инвестиционная позиция» 
разработаны в 2009 году 
Комитетом МВФ по стати-
стике платежного баланса 
с участием высококвали-
фицированных экспертов 
стран-членов МВФ и раз-
личных международных и 
региональных организаций.

Необходимо также от-
метить, что подобные меры 
реализуются уже во многих 
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странах мира, поскольку они 
продиктованы необходимо-
стью изменения всех форм 
статистической отчетности.

Разработка 6-ого издания 
Руководства МВФ «Платеж-
ный баланс и международ-
ная инвестиционная пози-
ция» была осуществлена в 
связи с изменением редак-
ции Руководства «Системы 
национальных счетов» 
(СНС) в 2008 году и «Между-
народные стандарты финан-
сового отчётности» (МСФО).

— Соответствует ли новая 
форма статистической 
отчетности международным 
стандартам?
— Могу с уверенностью 
констатировать, что форма 
статистической отчетности 
соответствует междуна-
родным стандартам. По-
скольку Национальным 
банком Таджикистана  ещё 
до утверждения формы 
статистической отчетности 
и Инструкции по ее запол-
нению, направил его проект 
для рассмотрения в Депар-
тамент статистики МВФ. Не-
обходимо отметить, что эти 
документы получили одоб-
рения и высокую оценку со 
стороны высококвалифи-
цированных специалистов 
МВФ в области статистики. 
При принятии данного 
нормативного правового 
документа со стороны НБТ 
были учтены все замечания 
и предложения экспертов 
МВФ. Данная форма стати-

стической отчетности после 
принятия и регистрации в 
Министерстве юстиции РТ 
была автоматизирована.

Также следует отметить, 
что  в разработке вышеу-
помянутых нормативных 
правовых документов 
достойный вклад внесли и 
специалисты Агентства по 
статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, 
Министерства финансов 
РТ, Таможенного комите-
та, Налогового комитета, а 
также  других министерств и 
ведомств республики.

— Чем отличается новая 
форма отчетности от прежней 
формы?
— Отличие новой формы 
отчетности от прежней сос-
тоит в усовершенствовании 
и полноты счетов платеж-
ного баланса и регистрации 
операций. В частности:

1. Платежный баланс, 
который в предыдущем из-
дании состоял из двух сче-
тов, таких как «счет текущих 
операций», «счет операций с 
капиталом и финансовыми 
инструментами», в новой 
редакции форма отчётности 
отражает три счета - «счет 
текущих операций», «капи-
тальный счет» и «финансо-
вый счет».

2. Произошло изменение 
в счете текущих операций: в 
субсчетах статьи «товары», 
«услуги» и статьи «доходы», 
которые в свою очередь в 
6-ом издании Руководства 

«Платежный баланс и меж-
дународная инвестицион-
ная позиция» разделены на 
статьи «первичные доходы» 
и «вторичные доходы».

3. В дополнение к это-
му, финансовый счет был 
дополнен подпунктом 
«Финансовые деривативы», 
изменилась регистрация по 
«привлечению чистых фи-
нансовых активов» и «прив-
лечению чистых финансо-
вых обязательств».

4. Изменилась регистра-
ция части счетов «финан-
совый счет» по «кредиту» и 
«дебету».

— на ваш взгляд, насколько 
данные изменения могут 
помочь для наибольшей 
точности предоставляемых 
кредитными организациями 
статистических данных и 
удобства работы при состав-
лении платежного баланса?
— По моему мнению, такой 
метод усовершенствования 
отчета, который адапти-
рован к международным 
стандартам, будет способ-
ствовать не только повы-
шению уровня и улучшению 
качества предоставляемой 
статистической отчетности, 
но и укреплению финан-
совой системы и развитию 
экономики страны в целом.

— в общем, могут ли данные 
изменения способствовать 
решению проблем?
— Существенные измене-
ния, которые внесены в  
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статистическую форму отчет-
ности №1-ПБ «Отчет по внеш-
неэкономическим операциям» 
и в Инструкцию по заполнению 
статистической формы отчет-
ности №1-ПБ «Отчет по внеш-
неэкономическим операциям» 
намного повышают качество 
предоставления статистической 
отчетности о внешнеэконо-
мической деятельности, могут 
помочь в проведении точного и 
корректного анализа данных.

— Скажите, пожалуйста, как отреа-
гировали банки и микрокредитные 
депозитные организации на такое 
новшество?
— 9 декабря прошлого года в 
Национальном банке Таджикис-
тана был проведен семинар под 
названием «Методы и принци-
пы подготовки и предоставле-
ния статистической отчетности 
№1-ПБ «Отчет по внешнеэко-
номическим операциям» для 
ответственных специалистов 
банков и микрокредитных депо-
зитных организаций, где были 
рассмотрены причины внесе-
ния изменений и дополнений. 
В ходе семинара специалисты 
Национального банка Таджи-
кистана предоставили необхо-
димую информацию участникам 
семинара о понятии и значении 
платежного баланса в системе 
экономической политики, о 
макроэкономическом назначе-
нии платежного баланса, путях 

и способах пользования прило-
жениями форм статистической 
отчетности №1-ПБ «Отчет по 
внешнеэкономическим опе-
рациям» при формировании 
отчета. Следует отметить, что в 
рамках семинара состоялся об-
мен мнениями между участни-
ками и организаторами данного 
мероприятия. Было подчеркну-
то, что предоставление полной 
и достоверной информации 
отчетности сегодня является 
делом первостепенной важ-
ности во многих странах. Было 
заявлено, что опыт, знания и 
другие сведения, полученные 
в ходе семинара, могут создать 
благоприятную почву в будущем 
для реализации единых форм 
статистической отчетности.

Естественно, сегодня все по-
нимают, что внесенные изме-
нения это требование времени, 
хотя на первых этапах, они 
могут создавать определенные 
трудности для подотчетных 
организаций, но в будущем они 
обеспечат эффективный над-
зор за движением финансовых 
средств. Практическая реали-
зация статистической формы 
отчетности №1-ПБ «Отчет по 
внешнеэкономическим опера-
циям» может помочь Нацио-
нальному банку Таджикиста-
на, а также отчитывающимся 
кредитными организациями в 
определении своей позиции в 
масштабе банковской системы 

республики, выявлении имею-
щихся преград и нахождения 
путей их решения.

— в настоящее время, какие 
работы осуществлены в банках 
для подготовки и предоставления 
формы отчетности?
— Относительно этого вопроса 
могу сказать, что кредитными 
организациями ведется ак-
тивная работа по усовершен-
ствованию и автоматизации 
предоставления статистиче-
ской отчетности, они готовятся 
к внедрению новой формы 
отчетности посредством пор-
тала «Единого окна НБТ». В 
случае возникновения, каких 
– либо проблем или случаев 
неправильного понимания в 
подготовке формы статистиче-
ской отчетнос ти, специалисты 
Национального банка Таджики-
стана готовы беспрепятственно 
предоставить дополнительные 
рекомендации кредитным орга-
низациям.

Кроме того, Национальный 
банк Таджикистана в свою 
очередь готов наладить кон-
структивное сотрудничество с 
кредитными организациями, 
другими организациями и 
учреждениями, эффективно ис-
пользуя для этого  все имеющие 
у него возможности.

беседу вел:
аслам Муминов,

"бтҶ"
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Паёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат  муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олиро ме-
тавон  ҳидоятномаи  ояндасоз, санади 
муҳими  барномавии сиёсию ҳуқуқӣ, 
иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва дас-
тури мукаммали сабақомӯз номид, ки 
дар он тамоми масъалаҳои ҳаёти ҷомеа 
аз нигоҳи манфиатҳои давлатдории 
миллӣ таъкид шудааст.

Қабл аз ҳама, қайд кардан 
зарур аст, ки дар Паёми 
навбатӣ моҳиятан раван-
ди рушди миллӣ таҳлил 

гардида, самтҳои дурнамои пешрафт 
ва инкишофи бомароми  давлати 
соҳибихтиёри Тоҷикистон ба таври 
мушаххас нишон дода шудаанд. Дар 
ин санади муҳим, ки воқеан ҳам 
барномаи амали ҳар шаҳрванди 
ҷумҳурӣ мебошад, барои таъми-
ни фаъолияти муътадили низоми 
бонкӣ, ки  дар шароити имрӯза яке 
аз омилҳои асосии рушди устувори 
иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, махсус 
таъкид карда шудааст. 

Сарвари давлат бо ин мақсад 
ба Ҳукумати мамлакат, ба Бонки 
миллии Тоҷикистон ва Вазорати мо-
лияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дастур 
доданд, ки  барои назорати қатъии 
фаъолияти бонкҳо, ташкилотҳои 
қарзӣ ва корхонаву муассисаҳои 
буҷетӣ  тадбирҳои пурзӯрро ба роҳ 

монда, ҷиҳати нигоҳ доштани эъти-
моди аҳолӣ  ба ташкилотҳои қарзии 
мамлакат, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 
қонунии амонатгузорон ва иҷрои 
уҳдадориҳои бонкӣ чораҳои фаврӣ 
андешанд.

Дастуру супоришҳои Пешвои мил-
лат, Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатӣ 
Бонки миллии Тоҷикистонро ба 
сифати танзимгари низоми бонкии 
кишвар барои бартараф намудани 
мушкилоти соҳа  ҳидоят мекунад, 
то дар ин роҳ аз тамоми имконияту 
воситаҳои мавҷуда босамар исти-
фода намояд. Бояд гуфт, ки ҳимояи 
манфиатҳои пасандозгузорон аз 
вазифаҳои асосии Бонки миллии 
Тоҷикистон ва низоми бонкии киш-
вар ба шумор меравад. Дар ин самт 
иқдомоти мушаххас амалӣ шуда ис-
тодаанд, ки ҳадаф аз онҳо пешгирии 
ҳолатҳои ногувор, муназзамсозии 
фаъолияти низоми бонкии мамлакат 
ва қавигардонии эътимоди аҳолӣ ба 
бонкҳо мебошад. Ҷиҳати амалӣ шуда-
ни ин мақсадҳои наҷиб ба санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи 
фаъолияти низоми бонкии кишвар 
тағйиру иловаҳо ворид мешаванд, 
ки пеш аз ҳама, ҳадафи онҳо ҳимояи 
ҳуқуқҳои истифодабарандагони 
хизматрасониҳои бонкии кишвар 
мебошад. Дар айни замон барои 
дастгирии низоми бонкӣ ва фаъолия-
ти муназзами он лоиҳаҳои тағйиру 
иловаҳо ба қонунгузории амалкунан-
да таҳия шуда истодаанд, ки баъди 
мавриди амал қарор гирифтанашон 
ба рушди устувори  ташкилотҳои 
қарзӣ мусоидат хоҳанд кард.

Бонки миллии Тоҷикистон бо 
мақсади зиёд намудани эътимоди 
аҳолӣ ба низоми бонкӣ чанд бар-
номаи муҳимро қабул кардааст, ки  
“Стратегияи сиёсати пулию қарзӣ 
ва асъории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2016 - 2020” ва “Стра-
тегияи солимгардонии бахши бонкӣ 
то соли 2019” аз қабили онҳо ме-
бошанд. Дар доираи ин барномаҳо 
ба қонунгузории бонкӣ тағйиру 
иловаҳо ворид гардиданд, ки дар ба-
робари ҳалли дигар масъалаҳои ни-
зоми бонкӣ, ҳамчунин барои баргар-
дондани пасандозҳои шахсони воқеӣ 
ҳангоми муфлисшавии ташкилотҳои 
қарзӣ кафолат медиҳанд.

Имрӯз бо боварии том метавон 
гуфт, татбиқи Барномаи солимгардо-
нии ҳолати молиявии бонкҳо, ки аз 
ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон 
дар ҳамоҳангӣ бо Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рафъи 
камбудию норасоиҳои мавҷудаи соҳа 
ва дастгирии молиявии бонкҳои ба 
мушкилоти молиявӣ гирифторшуда 
таҳия шудааст, имкон медиҳад, то 
дар ояндаи наздик низоми бонкии 
кишвар рушд намояд ва дар инки-
шофу ғанӣ гаштани иқтисодиёти 
мамлакат саҳми сазовори худро 
гузорад.

Ва ниҳоят, Паёми навбатӣ ҷиҳати 
ба вуҷуд овардани шароити арзанда 
барои зиндагии сазовори инсон дар 
Тоҷикистон равона шуда, пояҳои 
давлати муосири миллиро устувор 
менамояд ва аз ҷумла, иқтисоди 
миллиро тақвият мебахшад.

турақул ҳақназаров, 
Мушовири Раиси Бонки 

миллии Тоҷикистон

ПаёМ – ДуРНАМОИ  ПешРАФТ  ВА  
ИНкИшОФИ  БОМАРОМИ  ДАВлАТ

Ҳидоятномаи ояндасоз
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Традиционно глава госу-
дарства в своем Послании 
подвел итоги работы Пра-
вительства страны за ис-

текший период, охватывающей весь 
спектр жизнедеятельности страны, 
и определил контуры дальнейшего 
развития по всем основным отрас-
лям на краткосрочную, среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу.

В своем выступлении Основатель 
мира и национального единства - 
Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали 
Рахмон отметил, что 2016 год для 
таджикского народа действительно 
считается историческим и удачным 
годом, так как, несмотря на негатив-
ное влияние внешних факторов, сох-
ранено стабильное экономическое 
развитие страны, в соответствии с 
приоритетными целями обеспечива-
ется выполнение макроэкономиче-

ПоСлание – ПуТеВОДИТель 
РАзВИТИя  И  сОзИДАНИя

Прежде всего, необходимо отметить, 
что ежегодное послание Президента 
Республики Таджикистан Маджлиси 
Оли республики является знаковым 
событием не только для представителей 
законодательного органа Таджикистана, 
но и для всего общества нашей родины. 
Безусловно, это событие вызывает 
неимоверный интерес у обществен-
ности, как внутри страны, так и за её 
пределами.

ских и социальных показателей.
Так, ВВП составил более 54 млрд. 

сомони и его реальный рост – 6,9%.
Несмотря на некоторое снижение 

курса национальной валюты в отно-
шении с иностранной валютой, цены 
на потребительском рынке сохраня-
ются на нормальном уровне, инфля-
ция в прошлом году составила 6,1%.

Наряду с этим, Президент страны 
в своем выступлении подчеркнул, 
что нормальное функционирование 
банковской системы в сегодняшних 
условиях считается одним из основ-
ных факторов стабильного экономи-
ческого развития.

Национальному банку Таджи-
кистана поручено строго контро-
лировать деятельность банков, 
кредитных организаций, принять 
безотлагательные меры в направ-
лении защиты законных прав и 
интересов вкладчиков, прежде всего 
сохранения уверенности населения 
и выполнения банковских обяза-
тельств.

Деятельность банковского сектора 
Таджикистана осуществляется на 
основе принципов рыночной эконо-
мики и ее развитие направлено на 
более эффективное использование 
потенциала страны. Значительная 
часть нормативного регулирова-
ния банковской деятельности уже 
приведена в соответствие с между-
народными стандартами. При этом, 
основополагающими принципами 
развития банковской системы по-

прежнему являляются: стабильная 
и устойчивая макроэкономиче-
ская среда, взвешенная денежно-
кредитная и налогово-бюджетная 
политика, эффективное регулиро-
вание банковской деятельности и 
системы банковского надзора.

В предстоящие годы отечествен-
ная банковская система будет про-
должать свое развитие в достаточно 
непростых условиях, связанных с 
повышением рисков в деятельности 
кредитных организаций, что неми-
нуемо приведет к соответствующему 
повышению требований регулятора 
относительно достаточности капи-
тала и банковских резервов. Поэтому 
кредитным организациям,  прежде 
всего,  необходимо обеспечить не-
обходимый уровень ликвидности 
в соответствии с международными 
требованиями.

Президент страны также при-
влек внимание законодателей и 
таджикской общественности к особо 
актуальным проблемам нашего 
общества, таким как должное вос-
питание подрастающего поколения, 
и выдвинул инициативу: объявить 
2017 год Годом молодежи. Судя по 
реакции и многочисленным от-
кликам представителей различных 
слоев населения Таджикистана, 
которые были отражены в государ-
ственных и независимых СМИ, а так-
же в социальных сетях, намеченный 
главой государства краткосрочный 
и среднесрочный курс развития 
страны получил широкую поддержку 
народа Таджикистана.

лариса дуреева,
советник Председателя  

Национального
банка Таджикистана.

основоПоЛагающий документ
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ҲисоБоти БонкҲо

ҳИсОБОТИ БОНкҳО БАРОИ сОлИ 2016 ◙ дороиҳо

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонк» 2 914 170 274 2 466 780 566 447 389 708 18,1%

ҶсП «авваЛин Бонки моЛиявии 
Хурд» 461 232 411 510 169 850 -48 937 439 -9,6%

ҶсП «аксесБонк тоҶикистон» 135 965 293 301 261 486 -165 296 193 -54,9%

Ҷск «Бонки эсХата» 1 677 980 345 1 580 281 258 97 699 087 6,2%

ҶсП "Бонки БайнаЛмиЛаЛии 
тоҶикистон" 188 474 154 98 768 756 89 705 398 90,8%

ҶсП "Бонки Покистон" 100 184 477 177 417 975 -77 233 498 -43,5%

ҶсП "Бонки рушди 
тоҶикистон" 114 747 136 164 851 357 -50 104 221 -30,4%

ҶсП «казкоммертсБонк 
тоҶикистон» 474 699 372 226 770 890 247 928 482 109,3%

ҶсП «каФоЛатБонк» 229 661 643 175 365 327 54 296 316 31,0%

ҶсП Бс «конт» 105 098 800 113 334 333 -8 235 533 -7,3%

ҶсП «ориёнБонк» 2 428 131 211 2 451 126 038 -22 994 827 -0,9%

Ҷск «соҲиБкорБонк» 123 876 739 155 239 687 -31 362 948 -20,2%

ҶсП «сПитамен Бонк» 739 737 214 719 164 554 20 572 660 2,9%

Ҷск «ФононБонк» 113 269 840 138 247 354 -24 977 514 -18,1%

шуъБаи Бонки «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 299 223 387 243 880 217 55 343 170 22,7%
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ҲисоБоти БонкҲо

ҳИсОБОТИ БОНкҳО БАРОИ сОлИ 2016 ◙ қарзҳо

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонк» 1 105 119 858 1 018 873 658 86 246 200 8,5%

ҶсП «авваЛин Бонки моЛиявии 
Хурд» 247 730 807 273 877 717 -26 146 910 -9,5%

ҶсП «аксесБонк тоҶикистон» 78 842 467 188 925 007 -110 082 540 -58,3%

Ҷск «Бонки эсХата» 1 022 680 019 925 989 723 96 690 296 10,4%

ҶсП "Бонки БайнаЛмиЛаЛии 
тоҶикистон" 49 255 435 32 638 484 16 616 951 50,9%

ҶсП "Бонки Покистон" 4 792 566 3 674 615 1 117 951 30,4%

ҶсП "Бонки рушди 
тоҶикистон" 57 797 110 90 825 488 -33 028 378 -36,4%

ҶсП «казкоммертсБонк 
тоҶикистон» 43 140 767 31 974 930 11 165 837 34,9%

ҶсП «каФоЛатБонк» 31 588 473 37 119 603 -5 531 130 -14,9%

ҶсП Бс «конт» 35 439 894 40 373 844 -4 933 950 -12,2%

ҶсП «ориёнБонк» 2 061 648 049 1 998 223 302 63 424 747 3,2%

Ҷск «соҲиБкорБонк» 34 263 241 60 531 085 -26 267 844 -43,4%

ҶсП «сПитамен Бонк» 192 793 718 186 690 835 6 102 883 3,3%

Ҷск «ФононБонк» 122 768 580 157 196 707 -34 428 127 -21,9%

шуъБаи Бонки «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 16 170 532 17 658 002 -1 487 470 -8,4%
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ҳИсОБОТИ БОНкҳО БАРОИ сОлИ 2016 ◙ уҳдадориҳо

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонк» 2 594 838 311 2 217 517 369 377 320 942 17,0%

ҶсП «авваЛин Бонки моЛиявии 
Хурд» 396 446 447 444 922 803 -48 476 356 -10,9%

ҶсП «аксесБонк тоҶикистон» 114 443 361 264 374 514 -149 931 153 -56,7%

Ҷск «Бонки эсХата» 1 403 796 491 1 288 888 828 114 907 663 8,9%

ҶсП "Бонки БайнаЛмиЛаЛии 
тоҶикистон" 101 912 049 66 371 445 35 540 604 53,5%

ҶсП "Бонки Покистон" 50 931 180 127 610 950 -76 679 770 -60,1%

ҶсП "Бонки рушди 
тоҶикистон" 57 589 351 91 736 657 -34 147 306 -37,2%

ҶсП «казкоммертсБонк 
тоҶикистон» 402 153 975 155 594 031 246 559 944 158,5%

ҶсП «каФоЛатБонк» 167 504 077 116 397 141 51 106 936 43,9%

ҶсП Бс «конт» 2 151 166 10 596 591 -8 445 425 -79,7%

ҶсП «ориёнБонк» 1 919 325 351 1 982 144 031 -62 818 680 -3,2%

Ҷск «соҲиБкорБонк» 48 977 169 100 533 709 -51 556 540 -51,3%

ҶсП «сПитамен Бонк» 659 967 094 650 361 349 9 605 745 1,5%

Ҷск «ФононБонк» 200 654 259 219 104 867 -18 450 608 -8,4%

шуъБаи Бонки «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 235 978 618 185 989 907 49 988 711 26,9%

ҲисоБоти БонкҲо
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ҳИсОБОТИ БОНкҳО БАРОИ сОлИ 2016 ◙ пасандозҳо

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонк» 1 597 126 482 1 358 198 666 238 927 816 17,6%

ҶсП «авваЛин Бонки моЛиявии 
Хурд» 324 753 291 292 322 393 32 430 898 11,1%

ҶсП «аксесБонк тоҶикистон» 23 571 285 36 453 005 -12 881 720 -35,3%

Ҷск «Бонки эсХата» 801 650 913 539 425 648 262 225 265 48,6%

ҶсП "Бонки БайнаЛмиЛаЛии 
тоҶикистон" 97 496 303 63 428 788 34 067 515 53,7%

ҶсП "Бонки Покистон" 27 463 536 106 150 106 -78 686 570 -74,1%

ҶсП "Бонки рушди 
тоҶикистон" 45 890 561 65 427 885 -19 537 324 -29,9%

ҶсП «казкоммертсБонк 
тоҶикистон» 306 574 169 69 960 156 236 614 013 338,2%

ҶсП «каФоЛатБонк» 20 334 103 36 538 899 -16 204 796 -44,3%

ҶсП Бс «конт» 230 536 2 051 457 -1 820 921 -88,8%

ҶсП «ориёнБонк» 991 609 040 1 042 533 852 -50 924 812 -4,9%

Ҷск «соҲиБкорБонк» 34 596 308 88 648 016 -54 051 708 -61,0%

ҶсП «сПитамен Бонк» 426 966 245 319 573 200 107 393 045 33,6%

Ҷск «ФононБонк» 142 566 088 166 854 841 -24 288 753 -14,6%

шуъБаи Бонки «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 2 843 109 3 453 671 -610 562 -17,7%

ҲисоБоти БонкҲо
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ҲисоБоти БонкҲо

ҳИсОБОТИ БОНкҳО БАРОИ сОлИ 2016 ◙ сармоя

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонк» 319 331 963 249 263 197 70 068 766 28,1%

ҶсП «авваЛин Бонки моЛиявии 
Хурд» 64 785 964 65 247 047 -461 083 -0,7%

ҶсП «аксесБонк тоҶикистон» 21 521 932 36 886 972 -15 365 040 -41,7%

Ҷск «Бонки эсХата» 274 183 854 291 392 430 -17 208 576 -5,9%

ҶсП "Бонки БайнаЛмиЛаЛии 
тоҶикистон" 86 562 105 32 397 311 54 164 794 167,2%

ҶсП "Бонки Покистон" 49 253 297 49 807 025 -553 728 -1,1%

ҶсП "Бонки рушди 
тоҶикистон" 57 157 785 73 114 700 -15 956 915 -21,8%

ҶсП «казкоммертсБонк 
тоҶикистон» 72 545 397 71 176 859 1 368 538 1,9%

ҶсП «каФоЛатБонк» 62 157 566 58 968 186 3 189 380 5,4%

ҶсП Бс «конт» 102 947 634 102 737 742 209 892 0,2%

ҶсП «ориёнБонк» 508 805 860 468 982 007 39 823 853 8,5%

Ҷск «соҲиБкорБонк» 74 899 570 54 705 978 20 193 592 36,9%

ҶсП «сПитамен Бонк» 79 770 120 68 803 205 10 966 915 15,9%

Ҷск «ФононБонк» -87 384 419 -80 857 513 -6 526 906 -8,1%

шуъБаи Бонки «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 63 244 769 57 890 310 5 354 459 9,2%
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ҲисоБоти БонкҲо

ҳИсОБОТИ БОНкҳО БАРОИ сОлИ 2016 ◙ Фоида

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонк» 2 809 134 29 936 091 -27 126 957 -90,6%

ҶсП «авваЛин Бонки моЛиявии 
Хурд» -12 578 290 -6 953 472 -5 624 818 -80,9%

ҶсП «аксесБонк тоҶикистон» -28 320 116 -20 192 167 -8 127 949 -40,3%

Ҷск «Бонки эсХата» 26 037 965 26 238 060 -200 095 -0,8%

ҶсП "Бонки БайнаЛмиЛаЛии 
тоҶикистон" 4 846 539 5 303 433 -456 894 -8,6%

ҶсП "Бонки Покистон" -582 329 97 234 -679 563 -698,9%

ҶсП "Бонки рушди 
тоҶикистон" -13 956 915 2 590 973 -16 547 888 -638,7%

ҶсП «казкоммертсБонк 
тоҶикистон» 9 265 181 15 023 101 -5 757 920 -38,3%

ҶсП «каФоЛатБонк» 7 654 084 6 205 570 1 448 514 23,3%

ҶсП Бс «конт» 125 853 35 832 90 021 251,2%

ҶсП «ориёнБонк» 42 731 594 50 312 602 -7 581 008 -15,1%

Ҷск «соҲиБкорБонк» 6 630 289 4 855 292 1 774 997 36,6%

ҶсП «сПитамен Бонк» 3 066 915 -21 738 446 24 805 361 114,1%

Ҷск «ФононБонк» -6 837 006 -111 434 006 104 597 000 93,9%

шуъБаи Бонки «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 5 258 096 7 172 453 -1 914 357 -26,7%
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Бонки миллии тоҷикистон бо 
мақсади танзими ҳаҷми пули 
нақд дар муомилот, паст 
кардани сатҳи долларишавӣ, 
коҳиш додани талабот ба 
доллари нақди има ва 
рушди бозори металлҳои 
қиматбаҳо, заминаҳои 
меъёрии ҳуқуқии амалиёти 
фурӯши сабикаҳои тиллоиро 
муҳайё сохт.

аз ҷумла, мутобиқи 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
тоҷикистон аз 31 марти соли 

2016, таҳти №127-4 дар бо-
раи тадбирҳо оид ба рушди 
бозори металҳои қиматбаҳо 
дар Ҷумҳурии тоҷикистон, 
низомнома дар бораи хари-
ду фурӯши сабикаҳои чена-
кии тилло ва нуқра таҳия ва 
ба тасвиб расонида шуд.

дар баробари ин, Бонки 
миллии тоҷикистон “тартиби 
ба муомилот баровардани 
сабикаҳои ченакии тилло 
ва нуқра ва гузаронида-
ни амалиётҳо бо онҳо”-ро 

омода кардааст, ки барои 
ба муомилот баровардани 
сабикаҳои ченакии тилоии 
5, 10, 20, 50 ва 100 гр. тиллои 
дорои иёри 999,9 имконият 
фароҳам меоварад.

назарсанҷии дар байни 
хонандагони сомонаи Бмт 
гузаронидашуда, нишон дод, 
ки талаботи эҳтимолӣ беш-
тар ба сабикаҳои тиллоии 
100, 5 ва 10 грамма (мутано-
сибан 40,5%, 29,2% ва 15%) 
вуҷуд дорад.

Бояд қайд намуд, ки бо на-
зардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ 
Бонки миллии Ҷумҳурии 
Қирғизистон соли 2015 ба 
таври озмоишӣ 45 кг. тилло-
ро дар корхонаи тасфияе, ки 
дар худи ҷумҳурӣ воқеъ аст, 
дар шакли сабика сикка зада, 
бо мақсади таъсир расони-
дан ба сатҳи долларикунонӣ 
онро ба муомилот баро-
вард. вазни сабикаҳо 1, 2, 
5, 10, 31 ва 100 граммиро 
ташкил медоданд. Ба ҳамин 
монанд таҷрибаи ба муоми-
лот баровардани сабикаҳои 
ченакӣ дар Федератсияи 
русия, Ҷумҳуриҳои Беларус 
ва Қазоқистон низ амалӣ 
карда шудааст, ки натиҷаи ин 
иқдом дар паст гардидани 
сатҳи долларикунонӣ, кам 
шудани гардиши пули нақд 
дар муомилот ва тадриҷан 
ҳамчун амонат дар наму-
ди тилло нигоҳ доштани 
маблағҳо баръало дида 
мешавад. инчунин, бояд 
қайд намуд, ки ин тарзи 
маблағгузориҳо дарозмуҳлат 
буда, бешубҳа самараи 

Бозори метаЛЛҲои ҚиматБаҲо СаБикаҲОи чеНакии ТиллОии БМТ . . 



   Январ-Март 2017   Бонкдорӣ ТараққиёТ Ҷаҳонишавӣ   45

худро дар рушди иқтисодиёт 
хоҳанд дод.

дар Ҷумҳурии тоҷикистон 
сабикаҳои ченакии дорои 
вазни 5, 10, 20, 50 ва 100 гр. 
дар борҷомаҳои махсуси 
муҳофизатшаванда нигоҳ 
дошта мешаванд. онҳо 
дар корхонаи холискорӣ, 
ки сазовори сертифика-
ти ассотсиатсияи бозори 
металлҳои қиматбаҳои Лон-
дон мебошад ва маҳсулоти 
истеҳсолкардаи он дорои 
сифати байналмилалии 
“good delivery” аст, тайёр 
карда шудаанд. сабикаҳои 
ченакӣ ба шахсони ҳуқуқӣ 
ва воқеӣ (резидентҳо ва 
ғайрирезидентҳо) дар шаҳри 
душанбе аз ҷониби шуъбаи 
хизматрасонии хазинавии 
Бонки миллии тоҷикистон бе 
маҳдудият фурӯхта мешавад. 
инчунин, фурӯши сабикаҳои 
ченакӣ метавонад ба зиммаи 
шуъбаҳои амалиёти касса-
вии шуъбаҳои минтақавии 
Бонки миллии тоҷикистон 
дар шаҳрҳои Хуҷанд, 
Қурғонтеппа, кӯлоб ва Хоруғ 
вогузор карда шавад.

сабикаҳои ченакӣ танҳо 
бо пули нақди миллӣ 
харидорӣ карда мешаванд.

Ҳангоми харидани 
сабикаҳои ченакӣ ҳуҷҷатҳои 
зерин пешниҳод карда ме-
шаванд:

- аз ҷониби шахсони 
ҳуқуқӣ - ваколатнома ва 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 
шахсияти намояндаи шахси 
ҳуқуқӣ;

- аз ҷониби шахсони 
воқеӣ - ҳуҷҷати тасдиқ-
кунандаи шахсият.

Бозхариди сабикаҳои 
ченакӣ аз шахсони ҳуқуқӣ ва 
воқеӣ бе маҳдудият анҷом 
дода мешавад.

Ҳангоми бозхариди 
сабикаҳои ченакӣ ба Бон-
ки миллии тоҷикистон 
ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод 
карда мешаванд:

- аз ҷониби шахсони 
ҳуқуқӣ – ваколатнома ва 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 
шахсияти намояндаи шахси 
ҳуқуқӣ;

- аз ҷониби шах-
сони воқеӣ - ҳуҷҷати 
тасдиқкунан даи шахсият.

Барои бозхарид фақат 
он сабикаҳои ченакие, ки 
борҷомаи муҳофи затша-
вандаи онҳо осеб надидааст, 
қабул карда мешаванд.

Ҳангоми қабули 
сабикаҳои ченакӣ корман-
ди хазинаи Бонки миллии 
тоҷикистон азназаргузаро-
нии ибтидоии онҳоро оид 
ба комил будани борҷомаи 
муҳофизатшаванда ва ба 
стандартҳои муқаррар-
гардида мутобиқ буданашон-
ро анҷом медиҳад.

Ҳангоми комил будани 
борҷомаи муҳофизатша-
вандаи сабикаи ченакӣ 
ва мавҷуд набудани дигар 
нишонаҳо, ки аслияти онро 
зери шубҳа мегузоранд, 
корманди хазинаи Бонки 
миллии тоҷикистон саби-
каи ченакиро қабул намуда, 
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маблағи онро ба соҳиби он 
пардохт менамояд.

дар ҳолати мавҷуд набу-
дани борҷомаи муҳофизат-
шавандаи сабикаи ченакӣ 
ё осебнок будани комилии 
он, мавҷуд будани дигар 
нишонаҳо, ки аслияти онро 
зери шубҳа мегузоранд, 
сабикаи ченакӣ бо розигии 
соҳиби он ба экспертизаи 
Бонки миллии тоҷикистон 
ирсол карда мешавад.

Ба экспертиза супоридани 
сабикаҳои ченакӣ бо сана-
ди муайян дар ду нусха ба 
расмиёт дароварда мешавад, 
ки як нусхаи он дар Бонки 
миллии тоҷикистон нигоҳ 
дошта шуда, нусхаи дигар ба 
соҳиби сабикаи ченакӣ дода 
мешавад.

экспертизаи сабикаи 
ченакӣ аз ҷониби коршино-
сони Бонки миллии тоҷи кис-
тон барои муайян намудани 
навъ ва аслияти металли 
қиматбаҳо, таркиби фоизии 
он ва мутобиқат ба стан-
дарт ҳои муқарраршуда дар 
муҳлати на зиёда аз се рӯзи 
корӣ анҷом дода мешавад.

соҳиби сабикаи ченакӣ 
тариқи гирифтани имзо бо 
хулосаи экспертиза шинос 
карда мешавад.

сабикаҳои ченакие, ки аз 
экспертиза нагузаштаанд, 
метавонанд аз ҷониби Бонки 
миллии тоҷикистон ҳамчун 
шикастапораи металли 
қиматбаҳои дорои таркиби 
фоизии баланд, бозхарида 
шаванд.

нишон диҳандаҳои нархи 
тилло барои 1 унсияи 
трой (31,1034768 гр.), ки 
мутобиқи қайди (фиксин-
ги) пагоҳирӯзии ассотси-
атсияи бозори металлҳои 
қиматбаҳои Лондон дар рӯзи 
гузашта муайян карда шуда-
аст, муқаррар менамояд.

дар шароити буҳрони 
иқти содӣ ва нооромии вазъи 
иқтисодиёти ҷаҳон яке аз 
роҳҳои беҳтарини маблағ-
гузорӣ дар ҳама замон ин 
маблағгузорӣ ба филизоти 
қиматбаҳо ба шумор меравад.

дар Ҷумҳурии тоҷикистон 
айни замон амалан бозори 
дохилии металлҳои қимат-
баҳо фаъол нест. дар ро-
бита ба ин, пасандозҳои 
аҳолӣ ва шахсони ҳуқуқӣ 
асосан ба асъори хориҷӣ, 
ба моликияти манқул ё 
ғайриманқул маблағгузорӣ 
карда мешаванд. Ба муоми-
лот баровардани сабикаҳои 
ченакии тилло барои рушди 
сарчашмаҳои нави маб-
лағ гузорӣ имконияти васеъ 
фароҳам меоварад.

итминони комил дорем, 
ки барориши сабикаҳои 
ченакии тиллои Бмт барои 
ба таври самаранок амалӣ 
гардонидани сиёсати пули-
ву қарзӣ ва асъории Бмт 
мусоидат хоҳад кард.

аъзамҷон Шарифҷонов,
сардори Шуъбаи таҳлил ва фи-

лизоти қиматбаҳои департаменти 
идораи захираҳои байналмилалӣ ва

сиёсати қурби асъори бМт

нархи фурӯш ва нар-
хи бозхариди сабикаҳои 
ченакӣ аз ҷониби Бонки 
миллии тоҷикистон ҳар рӯз 
бо пули миллӣ барои ҳар 
як намуди сабикаи ченакӣ 
дар алоҳидагӣ ҳисоб ва 
муқаррар карда шуда, дар 
сомонаи Бонки миллии 
тоҷикистон ҷойгир карда 
мешавад.

Бонки миллии тоҷикис-
тон нархи фурӯши сабика-
ҳои ченакиро аз рӯи 
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Тартиби мазкур мутобиқи қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2016, 
№127 - 4 "Дар бораи тадбирҳо оид ба рушди бозори 
металлҳои қиматбаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
таҳия гардида, тартиби ба муомилот баровардани 
сабикаҳои ченакии тилло ва нуқра ва гузаронидани 
амалиётро бо онҳо муайян менамояд.

I. Муқаррароти уМуМӣ

1. Қарор дар бораи тайёр намудан ва ба муомилот 
баровардани сабикаҳои ченакии тилло ва нуқраи 
Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд - сабикаҳои 
ченакӣ) аз ҷониби Раёсати Бонки миллии 
Тоҷикистон қабул карда мешавад.

2. Сабикаҳои ченакии дорои вазни 5 гр., 10 
гр., 20 г., 50 г. ва 100 гр. дар борҷомаи махсуси 
муҳофизатшаванда дар корхонаҳои холискорӣ, 
ки дорои сертификати Ассотсиатсияи бозори 
металлҳои қиматбаҳои Лондон ва сифати байнал-
милалии “good delivery» мебошанд, тайёр карда 
мешаванд.

3. Борҷомаи махсуси муҳофизатшаванда ҳамчун 
сертификати сабикаҳои ченакӣ маҳсуб ёфта, дорои 
маълумоти зерин мебошад:

- рақами сертификат;
- номи маҳсулот;
- номи истеҳсолкунанда;
- рақами сабикаи ченакӣ;
- иёри сабикаи ченакӣ;
- вазни номиналии сабикаи ченакӣ бо грамм.
4. Амалиёти хариду фурӯши сабикаҳои ченакӣ 

аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ (резидентҳо 
ва ғайрирезидентҳо) тибқи Тартиби мазкур анҷом 

дода мешавад.
5. Маълумот дар бораи сабикаҳои ченакӣ, нархи 

фурӯш ва бозхариди онҳо аз ҷониби Бонки миллии 
Тоҷикистон дар сомона ва дигар нашрияҳои он 
ҷойгир карда мешавад.

2. ФурӯШи Сабикаҳои Ченакӣ

6. Сабикаҳои ченакӣ аз ҷониби Шуъбаи хизматра-
сонии хазинавии Бонки миллии Тоҷикистон бе 
маҳдудият ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ фурӯхта 
мешаванд. Бо Фармони Раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон фурӯши сабикаҳои ченакӣ метавонад 
ба зиммаи шуъбаҳои амалиёти кассавии шуъбаҳои 
минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон вогузор 
карда шавад.

7. Пардохт барои сабикаҳои ченакии харидаша-
ванда аз ҷониби харидорон танҳо бо пули миллӣ ва 
ба таври нақдӣ анҷом дода мешавад.

8. Ҳангоми харидани сабикаҳои ченакӣ ба Бонки 
миллии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод 
карда мешаванд:

- аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ - ваколатнома ва 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти намояндаи шах-
си ҳуқуқӣ;

- аз ҷониби шахсони воқеӣ - ҳуҷҷати 
тасдиқкунандаи шахсияти шахси воқеӣ.

9. Фурӯши сабикаҳои ченакӣ бо барасмиятдаро-
рии ҳатмии ҳуҷҷати хазинавӣ амалӣ карда мешавад.

10. Дар ҳуҷҷатҳои хазинавӣ аз рӯи ҳар як намуди 
сабикаҳои ченакӣ номи металл, вазн, рақам ва ар-
зиши номиналии сабикаи ченакӣ, миқдори умумии 
сабикаҳои ченакӣ, инчунин сана ва маблағи уму-
мии аҳд, нишон дода мешаванд.

Бо Қарори Раёсати 
Бонки миллии Тоҷикистон 
28 декабри с. 2016 таҳти 
№ 181 тасдиқ шудааст. 

Дар Вазорати адлияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
24 январи с. 2017 таҳти 
№875 ба қайд гирифта шудааст.

ТарТиБи
Ба МуОМилОТ БаРОВаРДаНи СаБикаҲОи чеНакии 
ТиллО Ва НуҚРаи БОНки Миллии ТОҶикиСТОН Ва 

гузаРОНиДаНи аМалиёТ БО ОНҲО
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3. бозхариди Сабикаҳои Ченакӣ

11. Бозхариди сабикаҳои ченакӣ аз шахсони ҳуқуқӣ 
ва воқеӣ аз ҷониби Шуъбаи хизматрасонии хазина-
вии Бонки миллии Тоҷикистон бе маҳдудият анҷом 
дода мешавад.

12. Ҳангоми бозхариди сабикаҳои ченакӣ ба Бон-
ки миллии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод 
карда мешаванд:

- аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ – ваколатнома ва 
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти намояндаи шах-
си ҳуқуқӣ;

- аз ҷониби шахсони воқеӣ - ҳуҷҷати 
тасдиқкунандаи шахсияти шахси воқеӣ.

13. Барои бозхарид фақат он сабикаҳои ченакие, 
ки борҷомаи муҳофизатшавандаи онҳо осеб нади-
дааст, қабул карда мешаванд.

14. Ҳангоми қабули сабикаҳои ченакӣ корманди 
хазинавии Бонки миллии Тоҷикистон азназаргу-
заронии ибтидоии онҳоро оид ба комил будани 
борҷомаи муҳофизатшаванда ва ба стандартҳои 
муқарраргардида мутобиқ буданашонро анҷом 
медиҳанд.

15. Ҳангоми комил будани борҷомаи 
муҳофизатшавандаи сабикаи ченакӣ ва мавҷуд 
набудани дигар нишонаҳо, ки аслияти онро зери 
шубҳа мегузоранд, корманди хазинавии Бонки 
миллии Тоҷикистон сабикаи ченакиро қабул наму-
да, маблағи онро ба соҳиби он пардохт менамояд.

16. Дар ҳолати мавҷуд набудани борҷомаи 
муҳофизатшавандаи сабикаи ченакӣ ё осебнок бу-
дани комилии он, мавҷуд будани дигар нишонаҳо, 
ки аслияти онро зери шубҳа мегузоранд, сабикаи 
ченакӣ бо розигии соҳиби он ба экспертиза ирсол 
карда мешавад.

17. Ба экспертиза супоридани сабикаҳои ченакӣ 
бо санад мутобиқи замимаи 1-и Тартиби мазкур 
дар ду нусха ба расмиёт дароварда мешавад, ки як 
нусхаи он дар Бонки миллии Тоҷикистон нигоҳ  
дошта шуда, нусхаи дигар ба соҳиби сабикаи ченакӣ 
дода мешавад.

18. Экспертизаи сабикаи ченакӣ аз ҷониби кор-
шиносони Бонки миллии Тоҷикистон барои муай-
ян намудани навъ ва аслияти металли қиматбаҳо, 
таркиби фоизии он ва мутобиқат ба стандартҳои 
муқарраршуда дар муҳлати на зиёда аз се рӯзи корӣ 
анҷом дода мешавад.

19. Соҳиби сабикаи ченакӣ тариқи гирифтани 
имзо бо хулосаи экспертиза шинос карда мешавад.

20. Сабикаҳои ченакие, ки аз экспертиза гу-
заштаанд, метавонанд аз ҷониби Бонки мил-
лии Тоҷикистон ҳамчун шикастапораи металли 
қиматбаҳои дорои таркиби фоизии баландтар 
бозхарид шаванд.

4. нархи ФурӯШ ва нархи бозхариди 
Сабикаҳои Ченакӣ

21. Нархи фурӯш ва нархи бозхариди сабикаҳои 
ченакӣ аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ҳар 
рӯз бо пули миллӣ муқаррар карда мешавад.

22. Нархи фурӯш ва нархи бозхариди сабикаҳои 
ченакӣ аз ҷониби Бонки миллии Тоҷи кистон аз рӯи 
ҳар як намуди сабикаи ченакӣ дар алоҳидагӣ ҳисоб 
ва муқаррар карда мешавад.

23. Маълумот дар бораи фурӯш ва бозхариди 
сабикаҳои ченакӣ ҳар рӯз дар сомонаи Бонки мил-
лии Тоҷикистон ҷойгир карда мешавад.

24. Нархи фурӯши сабикаҳои ченакиро Бонки 
миллии Тоҷи кистон аз рӯи нишондиҳан даҳои зерин 
муқаррар менамояд:

- нархи тилло (нуқра) барои 1 унсияи трой, ки 
мутобиқи қайди (фиксинги) пагоҳирӯзии Ассотси-
атсияи бозори металлҳои қиматбаҳои Лондон дар 
рӯзи гузашта муайян карда мешавад;

- хароҷоти воқеӣ барои тайёр намудани 
сабикаҳои ченакӣ (бо тарҳи арзиши металли 
қиматбаҳо), хароҷоти нақлиёт, суғурта, барасмият-
дарории гумрукӣ ва ғайра;

- андоз аз арзиши иловашуда.
25. Барои хизматрасонии амалиёти хариду 

фурӯши сабикаҳои ченакӣ аз ҷониби Бонки мил-
лии Тоҷикистон подоши комиссионӣ ба андозаи 1 
фоизи нархи фурӯши (бозхариди) сабикаи ченакӣ 
гирифта мешавад.

26. Андозбандии амалиёт оид ба хариду фурӯши 
сабиқаҳои ченакӣ мутобиқи қонунгузории андоз 
амалӣ карда мешавад.

27. Зараре, ки дар натиҷаи тағйирёбии нарх дар 
бозори ҷаҳонӣ ба амал меояд, ба харидорон ва 
фурӯшандагони сабикаҳои ченакӣ ҷуброн карда 
намешавад.

Бозори метаЛЛҲои ҚиматБаҲо СаБикаҲОи чеНакии ТиллОии БМТ . . 
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Замимаи 1

САНАДИ
барои экспертиза қабул кардани сабикаҳои ченакӣ

«___» ________ с. 201__                                                                                                                                             ш. Душанбе

Санади мазкур дар ин хусус тартиб дода шуд, ки аз ҷониби корманди хазинавии Бонки миллии Тоҷикистон

________________________________________________________________________________________________________________________
(ному насаби хазинадор)

сабика (ҳо)-и ченакӣ ба миқдори _______________________________ адад _____________________________________________ 
                                                                (металл ва иёр)

вазнаш(он)________________грамм, № сабика (сертификат) _______________ аз________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
(ному насаби шахси воқеӣ ё номи шахси ҳуқуқӣ)

рақами телефон_____________________________________ суроға ___________________________________________________________
                                              (суроғаи шахси воқеӣ ё шахси ҳуқуқӣ)
_____________________________ барои экспертиза қабул карда шуд.

Корманди хазинавии
Бонки миллии Тоҷикистон

_______________________________________________
(ному насаб)

__________________________________________
(имзо)

Ному насаби шахси воқеӣ

_______________________________________________

Номи насаби шахси ҳуқуқӣ

_____________________________________________

Ному насаби намояндаи шахси ҳуқуқӣ

_______________________________________________

__________________________________________
(имзо)

__________________________________________
(имзо)

Экспертизаро гузаронид: _____________________________________________________________________________________________
(ному насаб ва имзои шахсе, ки экспертизаро гузаронид)

Хулосаи экспертизаи № _________ аз «___» ______________ с. 201__ :
___________________________________________________________________________________________________________________________

Бо хулосаи экспертиза шинос шудам:
___________________________________________________________________________________________________________________________

(ному насаб ва имзои соҳиби сабикаи ченакӣ)

Бозори метаЛЛҲои ҚиматБаҲо СаБикаҲОи чеНакии ТиллОии БМТ . . 



Бонкдорӣ ТараққиёТ Ҷаҳонишавӣ   Январ-Март 2017   50

Бонкҳо роҳҳои 
БеҳТар кардани корро 
меомӯзанд

Рушд ва пешравии илму техни-
ка ва дар амал татбиқ шудани 
он тайи ду даҳсолаи охир дар 
ҷаҳони муосир бо суръати хеле 
тез амалӣ мегардад. Кашфиё-
ту дастовардҳои илмии оли-
мон дар ибтидо дар соҳаҳои 
иқтисодиёти кишварҳои пеш-
рафтаи дунё дар амал татбиқ 
гардида, натиҷаҳои назаррас ба 
даст оварда мешаванд. Сипас 
натиҷаҳои ниҳоии ин ҳама 
дастовардҳои илмию техникӣ 
дар шакли молу маҳсулот ба со-
кинони кишварҳои мутараққӣ, 
рӯ ба инкишоф ва ақибмонда 
барои истифода дар ҳаёти 
ҳамарӯза дастрас мегарданд.

Танҳо ба ёд овардан ё пеши 
назар хондани телефонҳои 
ҳамроҳ (мобилӣ) -и 15 - 20 соли 
охир кифоя аст дарк намоем, ки 
илми асри 21 то чӣ андоза ин-
кишоф ёфтааст. Метавон гуфт, 
ки афсонаҳои садсолаҳо вирди 
забони мардумбуда, ба воқеият 
табдил ёфтанд. Ба ёд меорем 
телефонҳои хонагиро, ки алоқа 
тавассути симҳо таъмин ме-
гардид ва аввалин телефонҳои 
ҳамроҳро, ки ҷисман бузург 
буданд. Ҳамагӣ дар муд-
дати чанд сол аниқтараш 
дар даҳаи аввали асри ҷорӣ 
дастгоҳҳои телефонҳои ҳамроҳ 
ҳам шаклан тағйир ёфтанд 
ва ҳам имкониятҳои тех-
никии онҳо садҳо ва ҳатто 
ҳазорҳо маротиба зиёд шу-
данд. Компютерҳо, ноутбукҳо, 
нетбукҳо, смартфонҳо, 
iPhone-ҳо, интернет-банкинг, 
мобайл-банкинг ва дастгоҳу 
таҷҳизотҳои арзишманду 
ҳозиразамони моҳвораҳо ми-
соли равшани пешравии илму 
техника мебошад.

Ба ҳамин тартиб ҷунин 
комёбиҳо дар дигар бахшҳои 
зиндагии мардум ба амал ома-
данд, ки ба сатҳи некуаҳволии 
сокинони сайёра таъсири 
мусбат расониданд. Махсу-
сан дар соҳаи технологияи 
информатсионӣ имрӯз чунин 
дастоварду комёбиҳое ба даст 
оварда истодаанд, ки аз суръати 
тез-тез тағйир ёфтану беҳтар 
шудани сифати ин ё он молу 
маҳсулот кас ангушти ҳайрат 
мегазад. Ин аз як тараф дар 
бисёр масъалаҳо кори инсонро 
осон мекунад, аз ҷониби дигар 

Ҳаҷми ахбор ё маълумоте, 
ки имкон дорад дар бир-
жаи фондӣ истифода шавад, 
ҳамон қадаре, ки таҷҳизотҳои 
мобилӣ дар бораи соҳибони 
худ маълумот ба даст меоранд, 
ба ҳамон андоза меафзояд.
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шахсро маҷбур месозад, ки аз 
ҳаёт қафо намонад, ҳамеша 
навигариҳои илму техникаро 
пайгирӣ намуда, натиҷаҳои 
онҳоро ба манфиати худу атро-
фиён истифода барад.

Аз ин нуқтаи назар агар 
ба миқёси бузургтар дида 
дӯзем, корхонаҳои саноатӣ, 
ширкатҳои хурду бузурги 
сармоягузорӣ, бонкҳо ва ди-
гар ташкилоту муассисаҳо 
доимо кӯшиш мекунанд, ки 
барои пешбурди кори худ ва 
дучанд намудани сармояҳои 
хеш аз меваҳои пурбори илму 
техникаи ҷаҳонӣ сари вақт ва 
ба таври васеъ истифода ба-
ранд. Зеро ба ҷуз ин кор роҳи 
дигари пешравӣ нест. Бо ис-
тифода аз ин бисёре аз онҳо 
ба комёбиҳои назаррас ноил 
гаштаанд. Мисолҳо дар ин ҷода 
зиёданд ва дар идомаи мақола 
оид ба баъзе ҳамкориҳои 
ширкату корхонаҳои саноатӣ 
ва ташкилотҳои илмию амалӣ 
сухан меравад.

Дар робита ба ин мета-
вон гуфт, ки ширкатҳои 
сармоягузорӣ ва бонкҳоро дигар 
зарур нест, ки барои қабули 
тасмим ҷиҳати ба кадом соҳаҳо 
равона кардани маблағҳои худ 
танҳо ба ҳисоботҳои молиявӣ 
ва пешгӯйҳои таҳлилгарон 
эътимод банданд. Дар ин ҷода 
ба онҳо ба ҳайси ёрдамчии 
нав ва аксаран бештар дақиқ 
маълумотҳои алтернативӣ 
(alternative data) хизмат мерасо-
нанд. Тавре дар мақолаи Рэй-
чел Леви дар портали Business 
Insider омадааст, ба даст оварда-
ни онҳо аз он ҷумла ба туфай-

ли таҷҳизоти мобилӣ муяссар 
гардид. Ҳамчунин гуфта ме-
шавад, ки харидорони асосии 
маълумотҳои алтернативӣ дар 
айни замон хеҷ-фондҳои Амри-
ко ба шумор мераванд.

Интизорӣ меравад, ки танҳо 
дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 
дар панҷ соли наздик бозо-
ри маълумотҳои алтернативӣ 
гардиши худро аз $200 млн. 
ҳозира то $400 млн. доллар зиёд 
менамояд.

Ин гуна пешгӯй дар маърӯзаи 
ширкати тадқиқотӣ ва машва-
ратии TABB Group дида меша-
вад. Ширкате, ки ба он Business 
Insider истинод меорад фаъо-
лияти худро махсус ба омӯзиши 
бозори сармоя равона кардааст. 
Аз ҷумлаи яке аз объектҳои сер-
шумори тадқиқоти он тиҷорати 
пурсамар (high frequency 
trading), ки дар заминаи ис-
тифодаи маълумотҳои бузург 
(big data) ташаккул ёфтааст, ба 
шумор меравад.

Ҳаҷми ахбор ё маълумоте, 
ки имкон дорад дар биржаи 
фондӣ истифода шавад, ҳамон 
қадаре, ки таҷҳизотҳои мобилӣ 
ва замимаҳои онҳо дар бораи 
соҳибони худ маълумот ба даст 

меоранд, ба ҳамон андоза бе-
майлон меафзояд. Дар баробари 
ин, бояд қайд намуд, ки онҳо 
сарчашмаи ягонаи эҳтимолии 
маълумотҳои алтернативӣ ба 
шумор намераванд. “Дар амал 
татбиқ намудани миллиардҳо 
сенсорҳо, ки метавонанд 
ҳамагуна техника - аз яхдони 
кӯчаки истеъмолӣ сар карда, то 
дастгоҳҳои нуқтаҳои фурӯши 
сӯзишвориро таҳти назорат 
қарор диҳанд, ҳаҷм ва сифати 
маъдумотеро, ки барои таҳлили 
бозор зарур аст, хеле баланд 
бардорад, - оварда шудааст дар 
маърӯзаи TABB Group.

Албатта, истифодаи мил-
лиард сенсорҳо ин кори оянда 
аст. Дар айни замон бошад, 
муаллифи мақола дар Business 
Insider оид ба роҳу усулҳои ба 
даст овардани маълумотҳои 
алтернативие, ки аллакай имрӯз 
дастрас ҳастанд, муфассал нақл 
мекунад. Вале таъкид мена-
моем, ки дар ин мавод сухан 
дар бораи баъзе аз онҳо хоҳад 
рафт. Аз он ҷумла, асосан дар 
бораи маълумотҳое, ки мар-
бут ба маҳсулоти истеъмолӣ, 
ширкатҳои фурӯши чакана ва 
бахши хизматрасонӣ мебошанд.

моҳвораҳо 
ТаваққуФгоҳҳои авТо-
моБилии универмагҳоро 
назораТ мекунанд

Дар мақолаи Business Insider 
омадааст, ки мушоҳида аз бо-
лои фаъолияти таваққуфгоҳҳои 
автомобилӣ ба як таҷрибаи 
маъмулӣ мубаддал гаштааст. 
Ин амал ба сармоягузорон 

Қисмати бузурги маълу-
мот дар интернет барои 
бозор беҳуда аст ва аз 
чизҳои нолозим соф кар-
данро талаб мекунад.
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кумак мерасонад фаҳманд, 
ки кори кадом ширкатҳои 
тиҷоратӣ хуб аст ва кадо-
ме аз онҳо пешрав нестанд. 
Ҳол он ки чанде пеш чунин 
мушоҳидаҳо бо усулҳои пе-
шин, яъне рӯизаминӣ анҷом 
дода мешуд. Бинобар ин, ис-
тифодаи имкониятҳои тех-
никаи кайҳонӣ бо мақсадҳои 
бозаргонӣ қадами бузурге ба 
пеш ҳисобида мешавад.

Соли гузашта Business 
Insider дар бораи ширкати RS 
Metrics, ки хеҷ-фондҳо ба-
рои дастрас кардани чунин 
наворҳои моҳвора маблағҳои 
калон пардохт менамоянд, 
мавод нашр намуда буд. Дар 
ҷараёни мушоҳидаҳо аз бо-
лои тавақуфгоҳҳои шабакаи 
универмагҳои JC Penney дар 
тамоми қаламрави Амрико 
ширкат зиёдшавии шумораи 
харидоронро ба қайд гирифт. 
Афзоиши гардиш баъдтар дар 
ҳисоботи семоҳа тасдиқи худро 
пайдо намуд. Баъди нашр шу-
дани он арзиши саҳмияҳои JC 
Penney ба андозаи 10% баланд 
шуданд.

Ба андешаи Business Insider, 
дар оянда метавон истифо-
даи васеи дронҳо ва наворҳои 
ҳавой аз самолетҳоро пешгӯй 
кард. Илова бар ин, ҳамаи ин 
усулҳо имконият медиҳанд, ки 
ба ҳолати замину киштзорҳо 
баҳо дода шавад. Бешубҳа, ин 
гуна маълумот барои сармоя-
гузороне, ки бо фурӯши ашёи 
хом машғуланд, бебаҳо мебо-
шад.

дар почТаи элекТронӣ 
маълумоТҳоро оид Ба 
пардохТҳо ва харидҳо 
назораТ мекунанд

Дар идомаи мақолаи Business 
Insider оварда шудааст, ки дар 
ҷаҳони муосир ягон чизи бепул 
вуҷуд надорад. Ва ин сад дар 
сад ба замимаҳои мобилӣ, ки 
почтаи электрониро ба навъҳо 
ҷудо менамояд, аз тахфифҳо 
хабар медиҳад ва дар коркар-
ди пардохтҳо кумак мерасо-
над, дахл дорад. Бар ивази ин, 
замимаҳои ройгон дар бораи 
соҳиби таҷҳизоти мобилӣ, 
ки сармоягузорон ҳавасманд 
ҳастанд, маълумоти зиёд 
ҷамъоварӣ менамоянд.

Тавре таҷрибаҳои охир 
нишон медиҳанд, яке 

аз сарчашмаҳои асосии 
маълумотҳо расиду чекҳо ба 
шумор мераванд. Сармоягу-
зорон муддати зиёд мешавад, 
ки маълумоти ниҳониро аз 
кортҳои пардохтӣ истифода 
мебаранд. Вале барои онҳо 
харидҳое,ки аз тариқи интер-
нет анҷом дода мешаванд ва 
ҳисоботҳо оиди онҳо, ки тариқи 
почтаи электронӣ меоянд, 
бозёфти пурқиммат ба шумор 
мераванд. Гап сари он мера-
вад, ки тамоми ҷузъиёти чунин 
расидҳо тафсил дода шудаанд 
ва ин ба сармоягузорон им-
коният медиҳад, ки дар бораи 
харидҳои истеъмолкунандагон 
маълумоти муфассал ба даст 
оранд. Дар робита ба ин мета-
вон гуфт, ки бо мурури афзои-
ши ҳаҷми пешгӯйшавандаи 
хариди интернетӣ ҷараёни 
маълумотҳои алтернативӣ зиёд 
шудан мегирад.

Дар баробари ин, ба қавли 
Business Insider дарёфт ва кор-
карди онҳо бе мушкилот ба даст 
намеояд. Қабл аз ҳама, бояд 
омили демографӣ ба инобат 
гирифта шавад. Агар ба ибораи 
дигар иброз намоем, зарур аст 
ба он аҳамият диҳем, ки кадом 
гурӯҳҳо аз рӯи синну сол бештар 
мехоҳанд харидро аз тариқи 
интернет анҷом диҳанд. Ило-
ва бар ин, дастрасӣ ба чунин 
маълумотҳо дар Аврупо ниҳоят 
мушкил аст, зеро дар ин ҷо 
ахбори хусусияти шахсӣ дошта 
назар ба ИМА ба таври ҷиддӣ 
ҳифз карда мешавад.

хеҷ-фондҳо ба ширка-
ти RS Metrics барои ба 
даст овардани наворҳои 
моҳвора маблағҳои бу-
зург пардохт менамоянд.

Сармоягузорон муд-
дати зиёд мешавад, ки 
маълумоти ниҳониро аз 
кортҳои пардохтӣ истифо-
да мебаранд.

Бозор ва теХноЛогия БОНкҲО РОҲҲОи БеҲТаР каРДаНи . . .



   Январ-Март 2017   Бонкдорӣ ТараққиёТ Ҷаҳонишавӣ   53

ТелеФон дар Бораи Ба ка-
дом мағозаҳо раФТани   
соҳиБаш хаБар медиҳад

Бояд қайд намуд, ки зиёда аз 
90%-и тамоми харидҳо дар ИМА 
чун пештара дар мағозаҳо ва 
марказҳои тиҷоратӣ анҷом дода 
мешаванд. Ва ҳатто агар хари-
дорон ба тариқи нақдӣ арзиши 
молро пардохт намоянд ҳам, 
смартфонҳои онҳо ба сармоягу-
зорон маълумот хоҳанд дод, ки 
нисбати кадом мағозаҳо талабот 
бештар аст. Замимаи FourSquare 
барои шабакаи ичтимоӣ алак-
кай аз тариқи аломати check-in 
шумораи истеъмолкунандагон-
ро дар муассисаҳои мушаххаси 
савдо пайгирӣ намуда, ба таври 
дақиқ метавонад даромадро 
пешгӯй кунад.

Барои мисол, соли гузашта за-
мимаи FourSquare бо дақиқияти 
то як фоиз поин рафтани да-
ромади семоҳаро дар шабакаи 
ресторанҳои таомҳои мексикоӣ 
Chipotle пешгӯй намуд. Рости 
гап, на ҳама ба ин омор бовар 
карданд. Вале ин кори беҳуда 
буд. Зеро дар рӯзи ба нашр 
расидани ахбор оиди ҳисоботи 
семоҳа саҳмияҳои Chipotle ба 
андозаи 6% афтиданд.

Мисоли дигар, якчанд моҳ 
пештар замимаи номбурда 
ташрифи харидоронро ба Apple 

Stores баъди муаррифии навъи 
охири iPhone мушоҳида на-
муда, пешгӯӣ карда буд, ки дар 
ҳафтаи аввал 13-15 млн. адад 
фурӯхта хоҳад шуд. Маълум 
гардид, ки ҳаҷми фурӯш 13 млн. 
ададро ташкил дод. Дар он лаҳза 
Business Insider чунин навишта 
буд: “Ин тиҷоратест, ки маҷмӯи 
маълумотҳои номаълумро 
ба маълумоти бозорӣ табдил 
медиҳад”. Вале дар айни замон 
вай бар ин ақида аст: “Уолл-
стрит роҳу усулҳои аз ҳар амали 
шумо ба даст овардани пулро 
пайдо мекунад”.

ҳаТТо сомонаҳои 
машҳур Барои дар Бозор 
пул кор кардан кумак 
мекунанд

Шарҳҳои гуногун дар сомонаҳои 
безарар, аз қабили TripAdvisor-
ро таҳлил намуда, сармоя-
гузорон медонанд, ки кадом 

замимаи FourSquare бо 
дақиқияти то як фоиз 
поин рафтани даромади 
семоҳаро дар шабакаи 
ресторанҳои Chipotle 
пешгӯй намуд.

ширкат ва маҳсулотҳо мавриди 
таваҷҷӯҳи харидорон қарор до-
ранд. Аз ҷониби дигар омӯзиши 
хабарҳо дар Linked In ба онҳо 
кӯмак мерасонад то дарк на-
моянд, ки кадом корпоратсияҳо 
дар куҷо ва ба кадом вазифаҳо 
кормандонро ба кор мегиранд.

Пӯшида нест, ки қисмати 
бузурги маълумот дар интернет 
барои бозор беҳуда аст ва аз 
чизҳои нолозим соф карданро 
талаб мекунад. “Он метаво-
над маҳдудияти сарчашмаҳои 
маълумотҳоро ба миён орад. 
Масалан, ҷамъоварии маълумот 
танҳо аз он аккаунтҳои Twitter, 
ки дар онҳо соли гузашта 
алаккай ахбори муҳим ҷойгир 
шуда буд”, - гуфта мешавад дар 
маърӯзаи TABB Group.

Таҳқиқоти боло бори ди-
гар собит месозад, ки исти-
фодаи дуруст ва саривақтии 
дастовардҳои илму техника 
махсусан дар ҷодаи ҷамъоварии 
ахбору маълумот ба манфиати 
кор ва пешрафти фаъолияти 
ҳамагуна ширкат, корхона ва 
бонку ташкилотҳо мебошад.

таҳияи
абдуғаффор қурбонов,

"бтҶ"
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ақтҳои охир дар муомилоти 
пулии кишвар пайдо шудани 
пулҳои қалбакӣ ба мушоҳида 
мерасад. Бинобар ин, моро 
зарур аст, ки ҳангоми сару 
кор гирифтан бо пули нақд 
эҳтиёткору зирак бошем 
ва ин падидаи номатлубро 
нодида нагирем. Фаромӯш 
набояд кард, ки гардиши 
пулҳои қалбакӣ дар муоми-
лот ба беқурбшавии пули 
миллӣ оварда расонида, ба 
ҳаёти иҷтимоии ҳар шахс ва 
дар маҷмӯъ ба иқтисодиёти 
кишвар зиён ворид месозад. 
Аз ин рӯ, мубориза бар зидди 
тақаллубкории пул на танҳо 
вазифаи сохторҳои маъмурӣ, 
балки вазифаи кормандо-
ни низоми бонкӣ ва ҳар як 
фарди ҷомеъа ба шумор 
меравад.

Тибқи иттилои манбаъҳои 
боэътимод ин пулҳо дар 
хориҷи кишвар чоп шуда, 
ба ҷумҳурӣ ворид мегар-
данд. Дар муқоиса бо дигар 
кишварҳои ҷаҳон, то имрӯз 
дар ҷумҳурии мо миқдори 
хеле ками пулҳои қалбакӣ 
ошкор шудааст. Вале агар ин 
зуҳуроти номатлуб пешгирӣ 
карда нашаваду мардуми 
кишвар ин гуна пулҳоро аз 

хавФи 
пулҳои 
қалБакӣ

В
пули аслӣ фарқ накунанд 
ва ҳангоми доду гирифт 
ба аслияти пул аҳамият 
надиҳанд, ин беаҳмиятӣ 
метавонад ба зиёд шудани 
пулҳои қалбакӣ дар муоми-
лот оварда расонад ва ин 
дар навбати худ ҳамчунин 
метавонад ба иқтисодиёти 
ҷумҳурӣ зарар расонад.

Бонки миллии Тоҷикис-
тон пайваста кӯшишҳои 
худро ба он равона месозад, 
ки пули миллиро аз лиҳози 
ҳимоя аз тақаллубкорӣ 
пурзӯр намояд. Аз ҷумла, 
соли 2010 пулҳои коғазии 
арзишҳои 200 ва 500 сомонӣ 
ба муомилот бароварда 
шуданд, ки дар онҳо ун-
сур ҳои ҳимоявии “ранги 
тағйирёбанда” (адади 
“500”), дар рӯи “тасмача”-и 
голографӣ (дар пули 200 
сомонӣ) “дизайни ҳимояи 
лазерӣ” ва “равзана”-и 
ҳимоявӣ (дар пули 500 
сомонӣ) истифода шудаанд. 
Илова бар ин, соли 2012 ба 
пулҳои коғазии арзишҳои 
5 ва 10 сомонӣ унсури 
ҳимоявии “кинеграмма”, 
моҳи марти соли ҷорӣ дар 
пулҳои арзишашон 20, 50, 
100 сомонӣ унсури нави 
ҳозиразамони лазерӣ, ки се 
адади охири силсилавии пул 
дар рӯи навори голографӣ 
бо тарзи лазерӣ чоп шудааст 
ва ҳангоми ламс кардани 
ададҳои мазкур барҷастагӣ 
эҳсос карда мешавад, 
илова карда шуданд, ки ин 
навовариҳо хароҷоти зиёда-
тиро тақозо менамоянд.

н. асроров, масъули шуъбаи бозшуморӣ ва муоинаи 
аломатҳои пулии Департаменти муомилоти пулӣ ва 
амалиёти хазинадории БМТ

ПуЛ ва таҚаЛЛуБи он хаВфи ПулҲОи ҚалБакӣ
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Мардум бояд ҳангоми 
доду гирифт ба ҳар варақи 
пули қоғазӣ эътибор диҳанд 
ва ҳангоми муомила пулҳои 
шубҳанокро бо пулҳои 
ҳамарзиши аслӣ муқоиса 
намоянд.

Бонки миллии Тоҷикис-
тон дар робита ба гуфта ҳои 
боло ба иттилои шаҳр-
вандон мерасонад, ки 
вакт ҳои охир дар муоми-
лоти пулии кишвар пайдо 
шудани пулҳои қалбакӣ 
бо арзиши 100 сомонӣ ва 
асъори хориҷӣ бо арзиши 
5000 рубли Федератсияи 
Русия ба мушоҳида мера-
сад, ки ин боиси нигаронӣ 
аст. Бо вуҷуди он ки назар 
ба дигар кишварҳои ҷаҳон, 
дар ҷум ҳурии мо миқдори 
пулҳои қалбакӣ камтар ба 
мушоҳида мерасад, вале 
агар ин зуҳурот пешгирӣ 
карда нашавад, метавонад 
ба зиёд шудани пулҳои 
қалбакӣ дар муомилот 
анҷом ёбад.

Биноан, сараввал бояд, 
ки доду гирифт танҳо бо 
пули миллӣ сурат гирад 
ва ҳангоми ошкор шуда-
ни пулҳои шубҳанок ба 
сохторҳои маъмурӣ хабар 
дода шавад. Дар ҳолатҳои 
зарурӣ, ҳангоми сару 
кор гирифтан бо асъори 
хориҷӣ, бояд амалиёт ба 
воситаи бонкҳо ё марказҳои 
хизматрасонӣ анҷом дода 
шавад. Бонкҳо дар навбати 
худ вазифадор мебошанд, 
ки барои муайян намудани 
аслияти пул аз техникаҳои 

муосири ташхиси пул - 
мошинаҳои пулшуморӣ 
ва детекторҳо истифода 
баранд.

Бинобар ин, ҳар шахс-
ро зарур аст, ки қабл аз 
анҷом додани амалиётҳои 
доду гирифт аломатҳои 
фарқкунандаи пулҳои 
қалбакиро донад.

аломатҳои фарқку
нандаи пулҳои қалбакӣ 
бо арзиши  5000 руб-
ли Федератсияи русия 
инҳоянд:

❶ Қоғази пул аз ду қабат 
иборат буда, дар байни 
қабатҳои коғаз баъзе аз 
унсурҳои ҳимоявӣ, аз ҷумла 
риштаи ҳимоявӣ бо тасма-
чаи полиэтилении шаффоф 
бо навиштаҷоти “5000” дар 
байни қабатҳои коғаз ҷой 
карда шудааст.

❷ Дар аснои тағйир додани 
кунҷи биниш, дар тасвири 
дарозшакл(элипс) воқеъ 
дар қисмати чапи рӯи пул 
хатҳои рангинкамоншакл 
дида намешаванд.

❸ Ҳангоми ламс кардани 
аломатҳо барои нобиноён, 
ки дар қисмати поёни чапи 
рӯи пул ҷойгир мебошанд, 
барҷастагӣ дар онҳо ҳис 
карда намешавад.

❹ Аломати обӣ бо ёрии 
тамға ва ё бо як хат каши-
да шуда, ба сурат шабоҳат 
надорад ва хира ба назар 
мерасад.

❺ Резанавиштҳо дар 
қисматҳои болоӣ ва поёнии 
тасмаи ороишӣ ва манзараи 
соҳили дарёи Амур дар рӯи 
пул ва ҳамчунин дар паси 
пул вуҷуд надоранд ва ё 
хонда намешаванд.

аломатҳои 
фарқкунандаи пулҳои 
қалбакӣ бо арзиши  
100 сомонӣ аз пулҳои 
аслӣ инҳоянд:

❶ Қоғази пул аз ду қабат 
сохта шуда, дар байни 
қабатҳои коғаз баъзе аз 
унсурҳои ҳимоявӣ, аз ҷумла 
риштаи ҳимоявӣ бо тасмачаи 
полиэтилении шаффоф бо 
навиштаҷоти “БМТ” дар бай-
ни қабатҳои коғаз ҷой карда 
шудааст. Барои шабеҳ будан 
ба коғази пули аслӣ қоғази 
пули қалбакӣ бо моддаи 
кимиёвии номаълум коркард 
шудааст ва аз ҳамин лиҳоз 
дар зери таъсири нурҳои ул-
трабунафш ҷило намедиҳад.

❷ Аломати обӣ бо тарзи 
кашидани расм ё бо ёрии 
тамға тақлид карда шудааст, 
вале тобишҳои хоси суратро 
надорад.

❸ Резанавиштҳо дар рӯй ва 
паси пул воқеъ дар зери рас-
ми И. Сомонӣ ва болои бино 
(парапет)-и “Қасри Прези-
дент” тақлид карда шудаанд 
ва дар зери заррабин хонда 
намешаванд.

ПуЛ ва таҚаЛЛуБи онхаВфи ПулҲОи ҚалБакӣ
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❹ Дар таҳти нурҳои ул-
трабунафш чоркунҷаи 
флуорэссенсӣ воқеъ дар 
маркази рӯи рости пул ва 
ҳамчунин нахҳои ҳимоявӣ 
ҷило намедиҳанд.

Ба кормандони низоми 
бонкии ҷумҳурӣ, таш-
килотҳои қарзӣ, шахсони 
ҳуқуқӣ, ва воқеъӣ тавсия 
дода мешавад, ки ҳангоми 

доду гирифт ба ҳар варақи 
пули қоғазӣ, махсусан ба 
пули қоғазӣ бо арзиши 100 
сомонӣ ва 5000 рубли русӣ 
эътибор диҳанд. Ҳангоми ба 
мушоҳида расидани яке аз 
аломатҳои дар боло зикр-
шуда пулҳои шубҳанокро 
бо пулҳои ҳамарзиши аслӣ 
муқоиса намоянд.

аз шаҳрвандони кишвар 
низ эҳтиромона хоҳиш 
карда мешавад, ки дар 
сурати ошкор ё мушоҳида 
шудани пулҳои аслията-
шон шубҳанок ба наздик-
тарин сохторҳои вазорати 
корҳои дохилӣ, кумитаи 
давлатии амнияти миллӣ 
ё кормандони алоҳидаи 
мақомоти мазкур, ки дар 
наздикии ҷойи воқеа 
ҳузур доранд, хабар 
диҳанд.

ПуЛ ва таҚаЛЛуБи он хаВфи ПулҲОи ҚалБакӣ
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В последнее время 
в денежном обра-
щении республики 
отмечаются слу-

чаи появления фальшивых 
денежных знаков. В связи 
с этим, при использовании 
наличных денег следует 
быть очень бдительным и 
быстро реагировать на такое 
противоправное действие. 
Необходимо помнить, что 
хождение фальшивых денег 
в денежном обороте приво-
дит к обесцениванию наци-
ональной валюты и в итоге 
отражается на социальной 
жизни каждого гражданина, 
а также наносит ущерб эко-
номике страны в целом. По-
этому борьба против случа-
ев фальшивомонетничества 
является задачей не только 
административных органов, 
но и работников банковской 
системы и каждого гражда-
нина республики. 

По данным, полученным 
из заслуживающего доверия 

УГРОЗА  
ФАЛьШИВых 

КУпюР

источников, эти деньги из-
готавливаются за пределами 
республики, и ввозятся в 
нашу страну. По сравнению 
с другими странами, под-
дельные деньги в нашей 
республике обнаружены в 
малом количестве. Несмотря 
на это, если своевременно 
не предотвратить данное 
явление, своевременно 
не различать фальшивые 
деньги от подлинных, то 
такое безразличие может 
привести к увеличению ко-
личества поддельных купюр 
в обращении и экономиче-
ским потерям. 

Национальный банк Тад-
жикистана направит все свои 
усилия на то, чтобы усилить 
защитные элементы нацио-
нальной валюты и не допу-
стить возможности подделки 
купюр. В частности, в 2010 
году были выпущены в об-
ращение бумажные купюры 
достоинством 200 и 500 сомо-
ни. В этих купюрах исполь-

зованы защитные элементы 
OVI «оптически изменяю-
щиеся краски» (цифра «500»), 
«дизайн лазерной защиты» 
на голографической полосе 
(в купюрах 200 сомони) и за-
щитное “окно” (в купюрах 500 
сомони). Кроме того, в 2012 
году в банкнотах достоин-
ством 5 и 10 сомони нанесен 
допольнительный элемент 
защиты “кинеграмма”, а в 
марте месяце прошлого года 
купюры достоинством 20,50, 
100 сомони были оснащены 
современными лазерными 
защитными элементами, 
три последних чисел серий-
ного номера этих купюр на 
голографической полосе на-
печатаны лазерным путем и 
при рассмотрении на ощупь 
ощущается повышенная ре-
льефность (выпуклость). Эти 
новшества требуют больших 
расходов. 

Люды должны при ис-
пользовании денежных 
знаков обращать внимание 
на каждый листок купюры и 
при осуществлении опе-
раций с деньгами сличать 
сомнительные купюры с их 
подлинниками. 

Национальный банк Тад-
жикистана в связи с этим 
доводить до сведения граж-
дан страны, что в последнее 
время в денежном обраще-
нии наблюдаются случаи 
обнаружения поддельных 
купюр достоинством 100 со-
мони и иностранных купюр 
достоинством 5000 рублей 
Российской Федерации, что 

■ н. асроров, отдел пересчета и экспертизы денежных 
знаков Департамента  денежного обращения и кассовых 
операций НБТ

деньги и иХ ПроБЛемыугРОза фальШиВых куПюР



Бонкдорӣ ТараққиёТ Ҷаҳонишавӣ   Январ-Март 2017   58

вызывает особую тревогу. 
Хотя в нашей республике 
по сравнению с другими 
странами до настоящего 
времени поддельных денег 
обнаружено мало, если не 
предотвратить такие дей-
ствия, то может закончиться 
тем, что количество таких 
купюр будет увеличиваться 
в обращении.

В связи с этим, в пер-
вую очередь все денежные 
операции необходимо про-
водить только с использова-
нием национальной валюты 

и при обнаружении сомни-
тельных денег незамедли-
тельно сообщить в адми-
нистративные органы. При 
необходимости проведения 
операции с иностран-
ной валютой они должны 
проводиться только через 
банки или центры обслужи-
вания при банках. Банки, 
в свою очередь, обязаны 
для определения подлин-
ности банкнот использовать 
современные технические 
средства – счетные машины 
и детекторы.

Также каждому человеку 
для осуществления опера-
ций с использованием де-
нежных купюр необходимо 
знать отличительные при-
знаки поддельных купюр.

отличительные призна-
ки фальшивых купюр 
номиналом в 5000 руб
лей российской Федера-
ции следующие:

❶ Денежная бумага двух-
слойная, между слоями раз-
мещены некоторые защит-
ные элементы, в том числе 

деньги и иХ ПроБЛемы угРОза фальШиВых куПюР
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защитная нить – прозрачная 
полиэтиленовая лента с над-
писью «5000» между слоями 
бумаги.
❷ При изменении угла зре-
ния на эллипсе, расположен-
ном в левой стороне аверса 
купюры, радужные полосы 
не наблюдаются.

❸ При рассмотрении на 
ощупь меток для незрячих, 
расположенных в нижней 
части левой стороны аверса 
купюры, повышенная  
рельефность (выпуклость) 
не ощущается.

❹ Водяной знак нанесён 
трафаретом или нарисован 
контурно и не имеет сход-
ство с изображением основ-
ного сюжета.

❺ Микропечать на верхней 
и нижней части орнамен-
тальной ленты, а также на 
изображении берега Амура 
на лицевой стороне купюры 
отсутствует, на оборотной 
же стороне купюры микро-
текст не читается.

отличительные призна-
ки фальшивых купюр 
номиналом в 100 сомо-
ни от подлинных купюр 
следующие:

❶ Денежная бумага двух-
слойная, между слоями раз-

мещены некоторые защит-
ные элементы, в том числе 
защитная нить – прозрачная 
полиэтиленовая ленточка с 
надписью «БМТ» между сло-
ями бумаги. Для сходства с 
бумагой подлинной купюры, 
денежная бумага поддель-
ной купюры обработана не 
установленным химическим 
составом, поэтому она под 
воздействием ультрафиоле-
товых лучей не люминесци-
рует (не дает свечение).
❷ Водяной знак нанесён 
трафаретом или нарисован 
контурно без передачи по-
лутонов и не имеет сходства 
с изображением основного 
сюжета.
❸ Микротексты, нанесе-
ны на лицевой и обратной 
стороне под портретом 
И.Сомони и над парапетом 
«Президентского дворца» 
и на реверсе купюры, под 
лупой не просматриваются.
❹ Участок в виде квадрата 
(флуоресценции) в центре 
лицевой стороны банкноты, 
а также защитные волокна 
на купюре под воздействи-
ем ультрафиолетовых лучей 
не люминесцинируют (не 
дают свечение).

В связи с вышеизложен-
ным всем работникам бан-
ковской системы республи-
ки, кредитных организаций, 
физическим и юридических 

лицам рекомендуется при 
работе с наличностью об-
ращать особое внимание на 
денежные знаки 100 сомони 
и 5000 рублей РФ. При обна-
ружении одного из вышеу-
казанных признаков, сомни-
тельных купюр сличать их с 
подлинными купюрами.

Обращаемся также к 
уважаемым гражданам с 
просьбой при обнаружении 
или наблюдении денежных 
знаков, подлинность кото-
рых вызывает сомнение, 
незамедлительно информи-
ровать ближайшие структу-
ры Министерства внутрен-
них дел, Государственного 
комитета национальной 
безопасности, или отдель-
ных работников указанных 
структур, находящихся в 
непосредственной близости 
к месту события.

 

деньги и иХ ПроБЛемыугРОза фальШиВых куПюР
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муқаддима

яке аз шартҳои асосӣ барои 
татбиқ намудани амалиёти до-
дугирифт дар шариат ин аст, ки 
молу матое, ки мавриди фурӯш 
қарор мегирад, бояд ба таври 
физикӣ ё ба таври ҳукмӣ дар 
моликияти фурӯшанда қарор 
дошта бошад. ин шарти асосӣ 
се нуктаро дар бар мегирад:

аввал ин ки молу матое, 
ки мавриди фурӯш қарор ме-
гирад, бояд вуҷуд дошта бо-
шад, зеро чизе, ки дар вақти 
фурӯхтан вуҷуд надошта бо-
шад, фурӯхтани он ҷоиз нест.

дуввум, фурӯшанда бояд 
моликияти молу матои мав-
риди фурӯшро ба даст оварда 
бошад. агар молу матоъ вуҷуд 
дошта бошад, вале фурӯшанда 
моликияти онро ба даст нао-
варда бошад, ӯ наметавонад 
онро ба касе фурӯшад.

сеюм, танҳо моликияти 
молу матоъро ба даст овардан 
кофӣ нест. Фурӯшанда бояд ба 
таври физикӣ ва ё ҳукмӣ мо-
ликияти онро дар даст дош-
та бошад. агар фурӯшанда 
молро худ ва ё тавассути на-
моянда ба даст ва ба ихтиёри 
худ наоварда бошад ва ҳаққи 
тасарруф болои онро надошта 
бошад, яъне ҳаққи амалкард 
ва тасмимгирӣ нисбати он 
молро надошта бошад, онро 

ба касе фурӯхта наметавонад.
дар ин қоидаи умумии ша-

риат танҳо ду истисно вуҷуд 
дорад. яке аз он салам ва ди-
гаре истисноъ мебошад. ин 
ҳарду навъи фурӯш дорои та-
биати махсус ҳастанд.

дар ин мақола кӯшиш ба 
харҷ дода мешавад, ки оиди 
салам маълумот пешкаш гар-
дад.

1. ТаъриФи салам
“Салам” ё “Салаф” навъе аз 
хариду фурӯш аст, ки дар он 
маблағи мол қаблан пардохт 
мегардад, аммо расонидани 
мол ба харидор ба таъхир гу-
зошта мешавад. Яъне, дар вақти 
бастани шартнома маблағ ва ё 
чизе, ки тавассути он объекти 

салам харида мешавад, дарҳол 
бояд пардохт шавад. Объек-
ти салам бошад, баъд аз чанд 
муддат таҳвил дода мешавад. 
Дар ин ҷо фурӯшанда (муслам 
илайҳи) расонидани объек-
ти саламро (муслам фиҳӣ) ба 
харидор (раббус салам), дар 
муҳлати байни ду тараф муай-
ян кардашуда, ба зиммаи худ 
мегирад.

2. қонунмандии 
аҳди салам
Аҳди салам бо далели ояти 
машҳури “дайн” (Бақара: 282) 
машруъият пайдо кардааст. 
Ибни Аббос гуфтааст: шаҳодат 
медиҳам, ки “салаф”-и замонат 
додашуда ба муҳлатро Худо-
ванд тавассути китобаш ҳалол 
гардонидааст ва ояти мазкурро 
қироат намуд.

Аммо далели он аз аҳодиси 
Паёмбар (с) дар ривояти ибни 
Аббос (р) омадааст, ки ҳангоме 
Паёмбар (с) ба Мадина ома-
данд, мардуми он ҷо ҳосили 
як, ду ё се соли ояндаи худро 
бо истифода аз аҳди салам 
мефурӯхтанд. Дар робита ба 
ин, он Ҳазрат (с) фармуданд: 
“шахсе, ки бо услуби салаф 
харидуфурӯш мекунад, пас 
бояд дар паймонаи маълум ва 
вазни маълум ва муҳлати маъ-
лум аҳд бандад”.

Ҳамчунин салам тавассути 
омӯзиш ва таҳлилҳои зиёди 
аҳли илм собит гардидааст. 
Ибн ул Мунзир мегӯяд: ҳамаи 
аҳли илм иттифоқ бар дуру-
стии салам доранд, зеро мар-
дум; зироаткорону кишоварзо-
ну тоҷирон ба он барои хароҷот 

аҳди салам

Бонкдории исЛомӣ аҲДи СалаМ
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кардан ба аҳлу оилаашон ва ё 
барои нигоҳдорию ҷамъоварии 
ҳосил ва ё тиҷорати худ эҳтиёҷ 
доранд. Баъд аз ҳаром эълон 
гардидани рибо, мардум бо 
рибо қарз гирифтан намета-
вонистанд, бинобар ин, барои 
осон гардидани кор барояшон 
бо ин тарз харидуфӯруш кар-
дан иҷозат дода шуд.

3. рукнҳои салам
Рукнҳои салам дар мазҳаби 
Имом Абуҳанифа иборат аз 
лафзи “ийҷоб”, яъне, пешниҳод 
(аз як тараф) ва қабул (аз тара-
фи дигар) аст; лафзи фурӯхтам 
аз як тараф ва харидам аз 
тарафи дигар. Ҳар ду тараф 
ҳангоме, ки розигии худро ба-
рои харидуфурӯш тавассути 
аҳди салам бо истифода аз ин 
лафзҳо ё лафзи “салам” ё “са-
лаф” ва ё дигар лафзе, ки ро-
зигии ҷонибҳоро ифода меку-
над, изҳор медоранд, аллакай 
ин аҳд байнашон баста шуда, 
қувваи қонунӣ пайдо мекунад.

Дар ин аҳд: харидорро “раб-
бус салам”, фурушандаро “мус-
лам илайҳ”, объекти саламро 
“муслам фиҳӣ” ва маблағи дар 
ивази объекти салам пардохт-
шавандаро “раъсу молис са-
лам” меноманд.

Паёмбар (с) истифода аз ин 
тарзи харидуфурӯш, яъне са-
ламро бо риояи шартҳои мах-
сус иҷозат дод. Мақсади асо-
сии ин навъи харидуфурӯш, 
пеш аз ҳама бароварда сохтани 
эҳтиёҷоти деҳқонони хурд буд, 
онҳое, ки барои парвариши 
кишти худ ва барои хароҷоти 
оилаҳояшон то расидани мав-

сими ҳосил ниёз ба маблағ 
дош танд. Зеро баъд аз мамнуъ 
гардидани қарз бо рибо онҳо 
наметавонистанд аз он намуд 
қарз истифода баранд. Бинобар 
ин, ин намуди харидуфурӯш 
иҷозат дода шуд, то онҳо бита-
вонанд маҳсулоти худро қабл 
аз расидани он фурӯшанд.

Ҳамчунин қайд кардан за-
рур аст, ки тоҷирони сарза-
мини араб молу матои ватани 
худро ба дигар кишварҳо со-
дир карда, аз дигар мамлакатҳо 
молу матоъ ба ватани худ во-
рид мекарданд. Онҳо низ дар 
навбати худ барои пешбурди 
тиҷораташон ба маблағ ниёз 
доштанд. Баъд аз манъ гарди-
дани рибо тоҷирон наметаво-
нистанд қарзи бо рибо гиранд. 
Бинобар ин, барои онҳо низ 
иҷозат дода шуд, то молу ма-
тои худро қаблан фурӯшанд. Бо 
ба даст овардани маблағ, яъне 
бо фурӯхтани пешакии молу 
матоъ, онҳо озодона метаво-
нистанд тиҷорати худро пеш 
баранд.

Барои фурӯшанда ба роҳ 
мондани кор бо истифода аз 
услуби салам фоидаовар буд, 

зеро ӯ маблағро пештар ба даст 
меовард ва ин амал барои хари-
дор низ судманд буд, зеро дар 
асл, нарх дар аҳди салам на-
зар ба он ки дар харидуфурӯши 
фаврӣ дида мешуд, арзонтар 
буд.

Бо назардошти қоидаи кул-
лие, ки фурӯши пешакиро 
манъ кардааст, салам як амри 
истисноӣ ба ҳисоб меравад. 
Банобар ин, шартҳои махсус 
ва сахтгиронае барои ин аҳд 
пешбинӣ шудааст ва пешкаши 
хонандагон мегарданд.

4. шарТҳои салам
Дар аҳди салам як зумра 
шартҳо барои маблағе, ки бар 
ивази объекти салам пардохт 
мешавад ва шартҳои дигар во-
баста ба худи объекти салам 
вуҷуд доранд. Имомони ҳамаи 
мазҳабҳо бар ин назаранд, ки 
аҳди салам бо вуҷуд доштани 
ин шаш шарти зерин дуруст 
мегардад:

Ин ки салам дар ҷинси маъ-
лум бошад (монанди гандум, 
ҷав ва ғ.)

Бо сифатҳои маълум бошад.
Бо миқдори маълум бошад.
Ба муҳлати маълум бошад.
Донистани миқдори маблағ 

ва ё моле, ки бар ивази объекти 
салам пардохта мешавад.

Маълум кардани маконе, ки 
объекти салам дар он ҷо доду 
ситад мешавад, агар ҳамлу 
интиқоли он хароҷот дошта бо-
шад.

Ҳамчунин донишмандон бар 
инанд, ки аҳди салам дар ашёе, 
ки ҳаҷм ва ё миқдори онҳо бо 
паймона ё вазн ё ченаки метр ё 

Ҳамаи аҳли илм иттифоқ бар дуру-
стии салам доранд, зеро мардум; 
зироаткорону кишоварзону тоҷирон 
ба он барои хароҷот кардан ба аҳлу 
оилаашон ва ё барои нигоҳдорию 
ҷамъоварии ҳосил ва ё тиҷорати худ 
эҳтиёҷ доранд.
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бо шуморидан маълум карда меша-
вад, дуруст аст.

5. маБлағ ё он моле, ки 
Бар ивази оБъекТи са-
лам пардохТ мешавад 
(раъсулмол) ва шарТҳои 
воБасТа Ба он
Он чи бар ивази объекти салам па-
дохта мешавад, метавонад чизҳои 
моддӣ бошад; монанди гандум, ҷав 
ва ғ. Дар ин ҳолат шарт ин аст, ки 
дар рибо воқеъ нагардад. Инчунин 
бар ивази объекти салам мумкин 
аст молҳои бо арзиш муайянша-
ванда: монанди чорво ва манфиати 
умумӣ аз чизҳои муайян: монанди 
истифода аз хона ва ё ҳавопаймо ва 
ғ. пардохт шавад.

Шарти дигар ин аст, ки маблағ ё 
моле, ки бар ивази объекти салам 
пардохт мегардад, бояд то андозае 
барои ҳарду тараф маълум бошад, 
то ки номуайяниро аз байн бардо-
рад ва боиси низоъ байни тарафҳо 
нагардад.

Агар бар ивази объекти салам 
маблағи нақд пардохта шавад, ки 
аслан бояд чунин бошад, пас навъи 
пулҳо, миқдори он ва чи гуна пар-
дохт шудани он бояд муайян гар-
дад.

Агар воситаи пардохт аз ди-
гар чизҳои моддӣ бошад, пас бояд 
ҷинси он ва ҳамчунин нав ъу сифат 
ва миқдори он маълум бошад.

Аз ҷумлаи шартҳои дигар ин аст, 
ки он чи бар ивази объекти салам 
пардохта мешавад бояд ҳангоми 
баста шудани шартнома фавран 
пардохт гардад. Дар акси ҳол ҳадаф 
аз ин амалиёт, ки ба даст овардани 
маблағи нақд аст, ҳосил намегар-
дад. Дер пардохт кардани маблағи 
объекти салам дар мазҳаби имом 

Молик то се рӯз, гарчанде бо гузош-
тани шарт низ бошад, ҷоиз аст, ба 
шарте ки муддати дермонӣ бо муд-
дати таҳвили объекти салам баро-
бар ё зиёд набошад.

Қарз наметавонад бар ивази объ-
екти салам ҳамчун пардохт ҳисоб 
гардад, зеро дар ин сурат фурӯши 
қарз бар ивази қарз воқеъ мешавад, 
ки шариат онро манъ кардааст.

6. оБъекТи салам ва 
шарТҳои он
Аҳди салам дар ашёе, ки ҳар яктои 
он бо ҳам монанд ҳастанд, ҳаҷм ва 
ё миқдори онҳо бо паймона, вазн ё 
ченаки метр ё бо шуморидан маъ-
лум карда мешавад дуруст аст.

Дар замони муосир маҳ сулоти 
ширкатҳои тиҷоратие, ки ҳар як 
маҳсули онро аз ҳамдигар фарқ 
карда намешавад ва бо аломатҳои 
тиҷоратӣ ва сифатҳои бо ҳам 
муқоисашаванда шинохта ме-
шаванд, метавонад аз ҷумлаи 
маҳсулоте ба ҳисоб равад, ки 
миқдори он бо роҳи шуморидан 
муайян карда мешавад.

Бастани аҳди салам дар он чӣ ки 
муайян аст, ҷоиз нест; мисли ав-
томашинаи муайян ва ҳамчунин 
дар он чизҳое, ки ба уҳдаи инсон 
гузоштанаш душвор аст; монан-
ди заминҳо, дарахтон ва биноҳо. 
Инчунин бастани аҳди салам дар 
ашёе, ки бо васф кардан мушахха-
соти онро наметавон иҳота кард, 
мумкин нест; мисли ҷавоҳирот ва 
маводи атиқа. Ҳамчунин шарт гу-
зоштан бар ин ки объек ти салам 
бояд аз маҳсулоти замини муайян 
бошад ҷоиз нест. “Муслам илайҳ”, 
яъне фурӯшанда метавонад объ-
екти саламро аз замини худ ва ё аз 
тиҷорати худ ҳозир намояд.

Инчунин бастани аҳди салам дар 
чизҳое, ки ҳангоми харидуфурӯш дар 
макон бояд ҳозир бошанд, ҷоиз нест. 
Барои мисол, агар дар ивази нуқра 
тилло харида шавад, пас мутобиқи 
шариат лозим аст, ки ҳарду мол дар 
як вақт ҳозир ва доду ситад шаванд. 
Дар ин ҳолат аз аҳди салам намета-
вон истифода намуд. Ба ҳамин шакл 
агар гандум дар ивази ҷав ба таври 
бартер доду ситад шавад, дар як вақт 
доду ситади он лозим аст. Бинобар 
ин, аз шарт номаи салам дар ин гуна 
муомила кор гирифта намешавад.

Ҷоиз нест, объекти салам маблағ 
ё тилло ва ё нуқра бошад, агар ашёе, 
ки бар ивази он пардохта мешавад, 
маблағ ё тилло ва ё нуқра бошад.

Шарти дигар ин аст, ки объекти 
салам аз ашёе бошад, ки бо васф 
кардан мушаххасоти онро иҳота 
кардан мумкин бошад ва ба зимма 
ва уҳдаи дигар тараф собит гардад. 
Васф ба андозае бошад, ки баъд аз 
он нофаҳмиҳо байни ду тараф боқӣ 
намонад, магар ба қадри ночизе, ки 
одатан он андоза нофаҳмиро мар-
дум мебахшанд ва ба низоъ наме-
кашонад.

Объекти салам ба таври пур-
ра бояд маълум бошад, то ягон 
нофаҳмие боқӣ намонад. Сифатҳои 
объект, тавре байни мардум одат 
шудааст, муайян карда мешаванд.

Шарти дигар ин аст, ки миқдори 
ҳар як объект алоҳида бо назардош-
ти ҳоли он бо вазн ё бо паймона ё 
бо ҳаҷм ва ё бо адад муайян карда 
шавад.

Мувофиқи мазҳаби имом Абу-
ҳанифа шарт аст, ки объекти са-
лам аз лаҳзаи бастани шарт нома 
то вақти таҳвил намудани он ба 
муштарӣ, дар бозорҳо вуҷуд дошта 
бошад. Бинобар ин, агар объекти 
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салам ҳангоми бастани шартнома 
дар бозорҳо вуҷуд надошта бошад, 
шарт номаи салам нисбати ҳамон 
объект наметавонад баста шавад, 
гарчанде дар вақти фаро расидани 
муҳлати таҳвили он имкони пайдо 
шудани он дар бозорҳо вуҷуд до-
шта бошад. Аммо, дигар мазҳабҳо; 
Ҳанбалӣ, Шофеъӣ ва Моликӣ нис-
бати ин масъала назари дигар до-
ранд. Онҳо вуҷуд доштани объекти 
саламро дар бозорҳо ҳангоми ба-
стани шартномаи салам шарт на-
медонанд, балки вуҷуди объекти 
саламро дар бозорҳо танҳо дар ҳоли 
расидани муҳлати таҳвили он шарт 
медонанд, то фурӯшанда тавонад 
онро дастрас намуда, ба харидор 
таҳвил диҳад. Дар шароити имрӯза 
метавон бо ин назария амал намуд.

Яке аз шартҳои дигар ин аст, 
ки вақти таҳвили объекти са - 
лам то андозае бояд маълум бошад, 
ки ҳамаи номуайяниҳо еро, ки ме-
тавонанд боиси низоъ гарданд, аз 
байн барад. Имкон дорад дар чанд 
санаи муайяншуда ва дар чанд 
дафъа объекти салам таҳвил дода 
шавад, ба шарте ки маблағи объек-
ти салам пурра ва фавран як дафъа 
дар вақти бастани шарт нома пар-
дохт гардад.

Макони таҳвили объекти салам 
бояд байни ду тараф муайян карда 
шавад. Агар дар вақти бастани шар-
тнома дар ин бора тасмим гирифта 
нашавад, пас маконе, ки шартно-
ма он ҷо бас та шудааст, макони 
таҳвили объект ба ҳисоб меравад, 
агар ягон монеае вуҷуд надошта 
бошад. Дар ин ҳолат барои таҳвили 
объекти салам ба урфу одати мар-
дум такя карда мешавад.

7. ҳолаТҳое, ки имкон 

дорад Бар аҳди салам 
ворид гардад:

- фурӯхтани объекти салам пеш 
аз ба даст овардани он.

Муштарӣ наметавонад об ъек ти 
саламро пеш аз ба даст овардани он 
бифурӯшад.

- Табдил додани объекти салам:
Муштарӣ метавонад объекти 

саламро баъд аз фаро расидани 
муҳлати таҳвил ба дигар чиз – ғайр 
аз пули нақд – ва бидуни шарт гу-
зоштани ин амал дар шартномаи 
салам, табдил диҳад. Дар ин ҳолат 
баробар аст, ки табдилдиҳӣ ба 
ҷинси мувофиқи объект бошад ва ё 
ба ҷинси дигар, вале ба шарте, ки он 
чи дар бадали объекти салам таъйин 
мегардад, салоҳияти харидуфурӯш 
шуданро дар баробари маблағи са-
лам дошта бошад ва арзиши бозо-
рии он дар вақти таҳвил болотар аз 
арзиши объекти салам набошад.

- даст кашидан аз аҳди салам:
Ҳар ду тараф бо маслиҳати 

якдигар метавонанд аз иҷрои 
уҳдадориҳои худ даст кашида, тамо-
ми объекти саламро дар муқобили 
тамоми маблағи пардохтшуда бар-
гардонанд ва ё ҷузъе аз онро дар 
муқобили арзиши баробар бо он 
бозпас диҳанд.

-таҳвили объекти салам:
Фурӯшанда объекти саламро бо 

фаро расидани муҳлати таъйиншу-
да мутобиқи сифатҳо ва миқдори 
дар шартнома зикр шуда бояд ба 
муштарӣ таҳвил диҳад. Муштарӣ 
дар навбати худ онро, агар мутобиқ 
бо мувосифоти дар шартнома зик-
ршуда бошад, бояд қабул намояд ва 
дар ҳоли саркашӣ ба қабули он во-
дор карда мешавад.

Агар фурӯшанда объекти са-
ламро бо сифатҳо ва арзиши зиёд-

тар аз он чӣ дар шарт номаи салам 
омадааст, ҳозир намояд, муштарӣ 
онро бояд қабул намояд, ба шарте, 
ки фурӯшанда барои сифат ва арзи-
ши зиёдатии объект аз ӯ пардохти 
иловагӣ талаб нанамояд ва ин аз 
боби ҳисси баланди масъулиятши-
носии фурӯшанда ба ҳисоб мера-
вад.

Агар фурӯшанда объекти салам-
ро бо сифатҳо ва мушаххасоти паст-
тар аз он чӣ дар шартнома омада-
аст, пешниҳод кунад, пас муштарӣ 
ҳуқуқ дорад онро қабул накунад ва 
метавонад онро аз тариқи муомила, 
бо ҳамон камбудиҳояш қабул на-
мояд. Ҳар ду тараф метавонанд дар 
масъалаи қабул намудани объект ба 
созиш оянд, гарчанде бо кам карда-
ни арзиши он об ъект бошад.

Таҳвил намудани объекти салам 
аз навъи дигар, гарчанде аз ҷинси 
он бошад, ҷоиз нест, магар бар асоси 
табдилдиҳӣ бо риояи шартҳои он.

Таҳвил додани объекти салам 
қабл аз фаро расидани муҳлати 
он ҷоиз аст, ба шарте, ки сифат ва 
миқдори объект тибқи шартнома 
риоя шуда бошад. Агар объекти са-
лам нуқсоне дошта бошад, ки мо-
неае барои қабул кардани он гар-
дад, пас муштарӣ барои қабули он 
маҷбур карда намешавад ва агар 
монеае надошта бошад, пас ӯро ба-
рои қабул метавон водор сохт.

Агар фурӯшанда дар таҳвили 
объекти салам ба сабаби душвориҳо 
оҷиз монад, пас дар ин сурат ба ӯ то 
осон шудани мушкилоташ муҳлат 
дода мешавад.

Дар сурати дер кардан дар раван-
ди таҳвили объекти салам шарти 
ҷазоӣ пешбинӣ карда намешавад.

Агар объекти салам ба таври 
пурра ё ба таври ҷузъӣ дар бозорҳо 
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ҳангоми фаро расидани замони 
таҳвил вуҷуд надошта бошад 
ва фурӯшанда имкони дастрас 
кардани онро надошта бошад, 
пас муштарӣ дар ин ҳолат ме-
тавонад ба таври зер амал на-
мояд:

а) То пайдо шудани объекти 
салам дар бозорҳо сабр намо-
яд.

б) Шартномаро бекор на-
муда, маблағро баргардонида 
гирад.

в) Объекти саламро табдил 
диҳад.

салами мувозӣ 
(параллелӣ) 

Агар фурӯшанда (муслам 
илайҳи) бо тарафи сеюм ба-
рои ба даст овардани моле, ки 
мушаххасоташ мутобиқи моли 
дар шартномаи аввал ҳаст, 
аҳди салами алоҳида бандад, 
то ки уҳдадориҳои дар шар-
тномаи аввал ба дӯшаш гузош-
таро иҷро намояд, пас ин гуна 
аҳдро дар урфи муосир салами 
мувозӣ меноманд. Барои мисол 
ягон ташкилот миқдори муай-
яни пахтаро бо услуби салам аз 
деҳқонон харидорӣ намуда, си-
пас худи ҳамон ташкилот (раб-
бус салам, яъне муштарӣ дар 
амалиёти аввалӣ) аҳди салами 
нав (мувозӣ) бо корхонаҳои 
бофандагӣ мебандад. Бо баста-
ни шартномаи салам пахтаро бо 
ҳамон сифатҳо ва мушаххасоти 
дар аҳди салами аввал зикршу-
да, ба онҳо мефурӯшад, биду-
ни ин ки иҷрои уҳдадориҳои 
аҳди салами дувумро ба иҷрои 
уҳдадориҳои аҳди салами ав-
вал пайванд диҳад.

Дар ин ҳолат вай дар аҳди 
салами аввал муштарӣ ва дар 
аҳди салами дуввум фурӯшанда 
ба ҳисоб меравад.

Дар ҳарду ҳолат аҳди са-
лами аввалро бо аҳди салами 
дуввум рабт додан мумкин 
нест, зеро ҳар яке аз онҳо дар 
ҳуқуқу уҳдадориҳояшон бояд 
алоҳида ва мустақил бошанд. 
Бинобар ин, агар ягон тараф дар 
аҳди салами аввал дар иҷрои 
уҳдадориҳои худ кӯтоҳӣ кард, 
тарафи дигар (зарардида) наме-
тавонад зарарро ба тарафи касе, 
ки бо ӯ аҳди салами мувозӣ ба-
стааст ҳавола кунад. Ин баробар 
ба он аст, ки шарт номаашро бе-
кор карда бошад ё иҷрои онро 
ба таъхир гузошта бошад.

Ҳамаи ҳукмҳои салам бар са-
лами мувозӣ татбиқ мегардад.

механизми хариду
Фурӯш Бо услуБи  
салам
Аз он чӣ дар боло зикр гар-
дид маълум аст, ки шари-
ат барои бароварда сохтани 
ниёзҳои деҳқонон ва тоҷирон 
харидуфурӯш бо услуби са-
ламро иҷозат додааст. Би-
нобар ин, салам як шакли 
маблағгузорӣ барои деҳқонон 
ва бозаргонони хурд аст. Ин 
навъи маблағгузориро бонкҳои 
ҳозиразамон ва ташкилотҳои 
молиявӣ метавонанд исти-
фода намоянд, хусусан барои 
маблағгузорӣ намудани соҳаи 
кишоварзӣ. Тавре қаблан зикр 
гардид, нархҳоро дар аҳди 
салам метавон поинтар аз 
нархҳои ашёе, ки дар макони 
харидуфурӯш мавҷуданд, му-

айян кард. Ба ҳамин шакл фарқ 
байни ҳарду нарх метавонад 
фоидаи дурусти бонк ё ташки-
лоти молиявӣ бошад. Ба хоти-
ри таъмини эътимоди бештар, 
ки фурӯшанда объекти саламро 
дар вақти дар шартнома та-
ъйиншуда ба харидор таҳвил 
медиҳад, тарафи харидор ме-
тавонад аз ӯ гарав ё замонат та-
лаб намояд. Дар ҳоли таъхир ё 
саркашӣ аз иҷрои уҳдадориҳои 
шартномаи салам харидор ме-
тавонад бо истифода аз гарав 
ё замонат маблағи худ ва ё об-
ъекти саламро рӯёнад.

давлатбек ҳалимов,
мутахассиси пешбари шуъбаи 

рушди инноватсияҳои 
иҷтимоӣ\маркази идораи 

лоиҳаҳои Саридораи 
ҶСП тақх "иМон интернеШнл" 
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