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Феҳрасти ҳисобҳои тавозунӣ  

барои ташкилотҳои қарзии исломӣ 

                             

Феҳрасти ҳисобҳои тавозунӣ барои ташкилотҳои қарзии исломӣ мутобиқи 

моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” 

ва моддаи 47 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкии 

исломӣ” таҳия шуда, қоидаҳои ҳисобдории муҳосибавиро барои ташкилотҳои 

қарзии исломӣ муқаррар менамояд. 

 

Рақами 

ҳисоб 

Номи ҳисоб 

100000 ДОРОИҲО 

  

101000 ПУЛИ НАҚД ВА ДИГАР ҲУҶҶАТҲОИ ХАЗИНАВӢ 

101001 Хазина – пули миллӣ 

101003 Дар банкоматҳо - пули миллӣ 

101005 Хазина – асъори хориҷӣ 

101007 Дар банкоматҳо – асъори хориҷӣ 

101009 Чек ва дигар ҳуҷҷатҳои  хазинавӣ 

101011 Пули дар роҳ буда- пули миллӣ 

101013 Пули дар роҳ буда– асъори хориҷӣ 

101015 Пули нақд дар дигар воҳидҳои сохторӣ – пули миллӣ 

101017 Пули нақд дар дигар воҳидҳои сохторӣ – асъори хориҷӣ 

101019 Чеки сафарӣ 

101021 Сабикаи тилло 

  

103000 БАРОИ ГИРИФТАН АЗ БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

103001 Суратҳисоби муросилотӣ дар БМТ – пули миллӣ 

103003 Суратҳисоби муросилотӣ дар БМТ – асъори хориҷӣ 

103005 Захираҳои ҳатмӣ дар БМТ - пули миллӣ 

103007 Захираҳои ҳатмӣ дар БМТ – асъори хориҷӣ 

103009 Ҳисобҳои дигар дар БМТ бо пули миллӣ 

103011 Ҳисобҳои дигар дар БМТ бо асъори хориҷӣ 

  

105000 СУРАТҲИСОБҲОИ МУРОСИЛОТӢ БАРОИ ПАРДОХТ 



105001 Суратҳисобҳои муросилотии бонкҳо дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

105003 Суратҳисобҳои муросилотии бонкҳо дар Тоҷикистон – асъори 

хориҷӣ 

105005 Суратҳисобҳои муросилотии бонкҳо дар хориҷа – пули миллӣ 

105007 Суратҳисобҳои муросилотии бонкҳо дар хориҷа – асъори хориҷӣ 

  

105100 ҶОЙГИРКУНИИ МУҲЛАТНОК 

105101 Ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

105103 Ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

105105 Ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар хориҷа – пули миллӣ 

105107 Ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар хориҷа – асъори хориҷӣ 

105109 Фонди махсус аз рӯи ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар 

Тоҷикистон –пули миллӣ 

105111 Фонди махсус аз рӯи ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар 

Тоҷикистон –асъори хориҷӣ 

105113 Фонди махсус аз рӯи ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар хориҷа – 

пули миллӣ 

105115 Фонди махсус аз рӯи ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар хориҷа – 

асъори хориҷӣ 

  

105200 ҶОЙГИРКУНИИ МУҲЛАТНОКИ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ 

ҒАЙРИБОНКӢ, ТАШКИЛОТҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРДИ 

ИСЛОМӢ ВА ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ҒАЙРИБОНКИИ 

ИСЛОМӢ 

105201 Ҷойгиркунии муҳлатноки ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ,  

ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ  ва  ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкии исломӣ дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

105203 Ҷойгиркунии муҳлатноки ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ,  

ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ  ва ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкии исломӣ дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

105205 Фонди махсус аз рӯи ҷойгиркунии муҳлатноки  ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ,  ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ ва 

ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии исломӣ дар Тоҷикистон – пули 

миллӣ 

105207 Фонди махсус аз рӯи ҷойгиркунии муҳлатноки  ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ,  ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ  ва 

ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии исломӣ дар Тоҷикистон – 

асъори хориҷӣ 

  

105300 МАБЛАҒГУЗОРИИ  БАЙНИБОНКӢ  БАРОИ  ГИРИФТАН 

105301 Маблағгузории байнибонкии бонкҳо дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

105303 Маблағгузории байнибонкии бонкҳо дар Тоҷикистон – асъори 

хориҷӣ 



105305 Маблағгузории байнибонкии бонкҳо дар хориҷа – пули миллӣ 

105307 Маблағгузории байнибонкии бонкҳо дар хориҷа – асъори хориҷӣ 

105309 Маблағгузории байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар 

Тоҷикистон – пули миллӣ 

105311 Маблағгузории байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар 

Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

105313 Маблағгузории байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар 

хориҷа –пули миллӣ 

105315 Маблағгузории байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар 

хориҷа –асъори хориҷӣ 

105319 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории байнибонкии бонкҳо дар 

Тоҷикистон – пули миллӣ 

105321 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории байнибонкии бонкҳо дар 

Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

105323 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории байнибонкии бонкҳо дар 

хориҷа – пули миллӣ 

105325 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории байнибонкии бонкҳо дар 

хориҷа –асъори хориҷӣ 

105327 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории байнибонкии ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

105329 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории байнибонкии ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

105331 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории байнибонкии ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ дар хориҷа –пули миллӣ 

105333 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории байнибонкии ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ дар хориҷа –асъори хориҷӣ 

  

105500 МАБЛАҒГУЗОРИИ СУБОРДИНАРӢ 

105501 Маблағгузории субординарии бонкҳо дар Тоҷикистон – пули 

миллӣ 

105503 Маблағгузории субординарии бонкҳо дар Тоҷикистон – асъори 

хориҷӣ 

105505 Маблағгузории субординарии бонкҳо дар хориҷа – пули миллӣ 

105507 Маблағгузории субординарии бонкҳо дар хориҷа – асъори хориҷӣ 

105509 Маблағгузории субординарии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 

дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

105511 Маблағгузории субординарии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 

дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

105513 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории субординарии бонкҳо дар 

Тоҷикистон –пули миллӣ 

105515 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории субординарии  бонкҳо дар 

Тоҷикистон –асъори хориҷӣ 

105517 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории субординарии бонкҳо дар 



хориҷа – пули миллӣ 

105519 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории субординарии бонкҳо дар 

хориҷа – асъори хориҷӣ 

105521 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории субординарии ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

105523 Фонди махсус аз рӯи маблағгузории субординарии ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

  

105700 МАБЛАҒГУЗОРӢ ДАР АСОСИ РЕПОИ  ИСЛОМӢ 

105701 Маблағгузорӣ дар асоси РЕПОИ исломӣ – пули миллӣ 

105703 Маблағгузорӣ дар асоси РЕПОИ исломӣ – асъори хориҷӣ 

105705 Фонди махсус аз рӯи маблағгузорӣ дар асоси РЕПОИ исломӣ – пули 

миллӣ 

105707 Фонди махсус аз рӯи маблағгузорӣ дар асоси РЕПОИ исломӣ – 

асъори хориҷӣ 

  

105900 БАРОИ ГИРИФТАН АЗ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ 

ҒАЙРИБОНКӢ 

105901 Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

105903 Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – асъори 

хориҷӣ 

105905 Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар хориҷа – пули миллӣ 

105907 Аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар хориҷа – асъори хориҷӣ 

  

107000 МАБЛАҒГУЗОРИИ ОВЕРДРАФТ 

107001 Овердрафт ба корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

107003 Овердрафт ба корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ 

107005 Овердрафт ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

107007 Овердрафт ба корхонаҳои кишоварзӣ - асъори хориҷӣ 

107009 Овердрафт ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

107011 Овердрафт ба корхонаҳои давлатӣ - асъори хориҷӣ 

107013 Овердрафт ба соҳибкорон - пули миллӣ 

107015 Овердрафт ба соҳибкорон - асъори хориҷӣ 

107017 Овердрафт ба шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

107019 Овердрафт ба шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ 

107021 Дигар овердрафтҳо – пули миллӣ 

107023 Дигар овердрафтҳо – асъори хориҷӣ 

107025 Овердрафти муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

107027 Овердрафти муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

107029 Овердрафти муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ– пули миллӣ 

107031 Овердрафти муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ- асъори 

хориҷӣ 



107033 Овердрафти муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

107035 Овердрафти муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ -асъори хориҷӣ 

107037 Овердрафти муҳлатгузашта ба соҳибкорон – пули миллӣ 

107039 Овердрафти муҳлатгузашта ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

107041 Овердрафти муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

107043 Овердрафти муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

107045 Дигар овердрафти муҳлатгузашта – пули миллӣ 

107047 Дигар овердрафти муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

107049 Фонди махсус аз рӯи овердрафти корхонаҳои тиҷоратӣ – пули 

миллӣ 

107051 Фонди махсус аз рӯи овердрафти корхонаҳои тиҷоратӣ - асъори 

хориҷӣ 

107053 Фонди махсус аз рӯи овердрафти корхонаҳои кишоварзӣ - пули 

миллӣ 

107055 Фонди махсус аз рӯи овердрафти корхонаҳои кишоварзӣ - асъори 

хориҷӣ 

107057 Фонди махсус аз рӯи овердрафти корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

107059 Фонди махсус аз рӯи овердрафти корхонаҳои давлатӣ – асъори 

хориҷӣ 

107061 Фонди махсус аз рӯи овердрафти соҳибкорон - пули миллӣ 

107063 Фонди махсус аз рӯи овердрафти соҳибкорон - асъори хориҷӣ 

107065 Фонди махсус аз рӯи овердрафти шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

107067 Фонди махсус аз рӯи овердрафти шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

107069 Фонди махсус аз рӯи овердрафтҳои дигар - пули миллӣ 

107071 Фонди махсус аз рӯи овердрафтҳои дигар – асъори хориҷӣ 

  

109000/115000 МАБЛАҒГУЗОРИҲО 

  

109000 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ МУРОБАҲА 

109001 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа ба корхонаҳои тиҷоратӣ–пули 

миллӣ 

109003 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа ба корхонаҳои тиҷоратӣ–асъори 

хориҷӣ 

109005 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули 

миллӣ 

109007 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа ба корхонаҳои кишоварзӣ–асъори 

хориҷӣ 

109009 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа ба корхонаҳои давлатӣ – пули 

миллӣ 

109011 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа ба корхонаҳои давлатӣ – асъори 

хориҷӣ 

109013 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа ба соҳибкорон – пули миллӣ 

109015 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 



109017 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109019 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109021 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа– пули миллӣ 

109023 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳа– асъори хориҷӣ 

109025 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109027 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109029 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

109031 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109033 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

давлатӣ – пули миллӣ 

109035 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109037 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи соҳибкорон – 

пули миллӣ 

109039 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

109041 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

109043 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

109045 Фонди махсуси аз рӯи дигар маблағгузориҳои муробаҳа– пули 

миллӣ 

109047 Фонди махсуси аз рӯи дигар маблағгузориҳои муробаҳа– асъори 

хориҷӣ 

109049 Маблағгузориҳои таҷдидшуда аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109051 Маблағгузориҳои  таҷдидшуда  аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109053 Маблағгузориҳои  таҷдидшуда  аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

кишоварзӣ - пули миллӣ 

109055 Маблағгузориҳои  таҷдидшуда  аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109057 Маблағгузориҳои  таҷдидшуда  аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

давлатӣ - пули миллӣ 

109059 Маблағгузориҳои  таҷдидшуда  аз рӯи муробаҳаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109061 Маблағгузориҳои  таҷдидшуда  аз рӯи муробаҳаи соҳибкорон – 

пули миллӣ 

109063 Маблағгузориҳои  таҷдидшуда  аз рӯи муробаҳаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 



109065 Маблағгузориҳои  таҷдидшуда  аз рӯи муробаҳа шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

109067 Маблағгузориҳои  таҷдидшуда  аз рӯи муробаҳа шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

109069 Дигар маблағгузориҳои  таҷдидшуда  аз рӯи муробаҳа– пули миллӣ 

109071 Дигар маблағгузориҳои  таҷдидшуда  аз рӯи муробаҳа – асъори 

хориҷӣ 

109073 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109075 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109077 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109079 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109081 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи  

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109083 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи  

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109085 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи  

соҳибкорон  – пули миллӣ 

109087 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи  

соҳибкорон  – асъори хориҷӣ 

109089 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи  

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109091 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи  

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109093 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои муробаҳаи  

таҷдидшуда  – пули миллӣ 

109095 Фонди махсус  аз рӯи дигар маблағгузориҳои муробаҳаи  

таҷдидшуда  – асъори хориҷӣ 

109097 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109099 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109101 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109103 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109105 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109107 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи  муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109109 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи  муҳлатгузашта ба 



соҳибкорон – пули миллӣ 

109111 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи  муҳлатгузашта ба 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109113 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи  муҳлатгузашта ба 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109115 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109117 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта– пули миллӣ 

109119 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузашта– асъори хориҷӣ 

109121 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи   корхонаҳои тиҷоратӣ –  пули миллӣ 

109123 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи  корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109125 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи  корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109127 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи 

муҳлатгузаштаи  корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109129 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109131 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи   корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109133 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи 

муҳлатгузаштаи   соҳибкорон  – пули миллӣ 

109135 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи   соҳибкорон  – асъори хориҷӣ 

109137 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи   шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109139 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи   шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109141 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои муробаҳаи 

таҷдидшудаи  муҳлатгузашта – пули миллӣ 

109143 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои муробаҳаи 

таҷдидшудаи  муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

109145 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109147 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - асъори хориҷӣ 

109149 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ - пули миллӣ 

109151 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109153 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 



давлатӣ - пули миллӣ 

109155 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109157 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон – 

пули миллӣ 

109159 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

109161 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

109163 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

109165 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузашта– пули 

миллӣ 

109167 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузашта– асъори 

хориҷӣ 

109169 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   

корхонаҳои тиҷоратӣ –  пули миллӣ 

109171 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109173 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи  

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109175 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи  

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109177 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109179 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109181 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   

соҳибкорон  – пули миллӣ 

109183 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи  муҳлатгузаштаи   

соҳибкорон  – асъори хориҷӣ 

109185 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109187 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109189 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои муробаҳаи 

муҳлатгузашта   – пули миллӣ 

109191 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои муробаҳаи  

муҳлатгузашта   – асъори хориҷӣ 

109193 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи  

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109195 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   таҷдидшудаи  

корхонаҳои тиҷоратӣ -  асъори хориҷӣ 

109197 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   таҷдидшудаи 



корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

109199 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109201 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

109203 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109205 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   таҷдидшудаи   

соҳибкорон – пули миллӣ 

109207 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   таҷдидшудаи  

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109209 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109211 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109213 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   

таҷдидшуда  – пули миллӣ 

109215 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   

таҷдидшуда  – асъори хориҷӣ 

109217 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ –  пули миллӣ 

109219 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи   

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109221 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи  корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109223 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи   корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109225 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109227 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи   корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109229 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи   соҳибкорон  – пули миллӣ 

109231 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи   соҳибкорон  – асъори хориҷӣ 

109233 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи   шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109235 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи   шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109237 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои муробаҳаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда – пули миллӣ 

109239 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои муробаҳаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

109241 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи судӣ будаи 



корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109243 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109245 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

109247 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109249 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

109251 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109253 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон - пули миллӣ 

109255 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон -  асъори хориҷӣ 

109257 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи судӣ будаи  

шахсони воқеӣ  - пули миллӣ 

109259 Маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи судӣ будаи  

шахсони воқеӣ  -  асъори хориҷӣ 

109261 Маблағгузориҳо аз рӯи дигар муробаҳаи дар мурофиаи судӣ буда - 

пули миллӣ 

109263 Маблағгузориҳо аз рӯи дигар муробаҳаи дар мурофиаи судӣ буда -  

асъори хориҷӣ 

109265 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109267 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109269 Фонди махсуси маблағгузориҳо  аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

109271 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109273 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

109275 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109277 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи 

судӣ будаи соҳибкорон - пули миллӣ 

109279 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи 

судӣ будаи соҳибкорон -  асъори хориҷӣ 

109281 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи 

судӣ будаи  шахсони воқеӣ  - пули миллӣ 

109283 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи муробаҳаи дар мурофиаи 

судӣ будаи  шахсони воқеӣ  -  асъори хориҷӣ 

109285 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар муробаҳаи дар 



мурофиаи судӣ буда  - пули миллӣ 

109287 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар муробаҳаи дар 

мурофиаи судӣ буда  -  асъори хориҷӣ 

  

 

 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ ТАВАРРУҚ (МУРОБАҲАИ МОЛӢ) 

109289 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули 

миллӣ 

109291 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

109293 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули 

миллӣ 

109295 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ ба корхонаҳои кишоварзӣ–асъори 

хориҷӣ 

109297 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ ба корхонаҳои давлатӣ – пули 

миллӣ 

109299 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ ба корхонаҳои давлатӣ – асъори 

хориҷӣ 

109301 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ ба соҳибкорон – пули миллӣ 

109303 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109305 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109307 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109309 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ– пули миллӣ 

109311 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқ– асъори хориҷӣ 

109313 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109315 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109317 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

109319 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109321 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи корхонаҳои 

давлатӣ – пули миллӣ 

109323 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109325 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи соҳибкорон – 

пули миллӣ 

109327 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

109329 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

109331 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи шахсони воқеӣ – 



асъори хориҷӣ 

109333 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқ– пули миллӣ 

109335 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқ– асъори 

хориҷӣ 

109337 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109339 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109341 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи корхонаҳои 

кишоварзӣ - пули миллӣ 

109343 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109345 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи корхонаҳои 

давлатӣ - пули миллӣ 

109347 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109349 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи соҳибкорон - пули 

миллӣ 

109351 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

109353 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи шахсони воқеӣ - 

пули миллӣ 

109355 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

109357 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшуда - пули миллӣ 

109359 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшуда – асъори 

хориҷӣ 

109361 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109363 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109365 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109367 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109369 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109371 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109373 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи 

соҳибкорон – пули миллӣ 

109377 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 



109379 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109381 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109383 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқи  

таҷдидшуда – пули миллӣ 

109385 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқи  

таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

109387 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109389 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109391 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109393 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109395 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109397 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109399 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

соҳибкорон – пули миллӣ 

109401 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109403 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109405 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109407 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта– пули миллӣ 

109409 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи таҷдидшудаи 

муҳлатгузаштаи– асъори хориҷӣ 

109411 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109413 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109415 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109417 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109419 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109421 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 



109423 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи соҳибкорон – пули миллӣ 

109425 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109427 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109429 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109431 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқи  

таҷдидшудаи  муҳлатгузашта  – пули миллӣ 

109433 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқи  

таҷдидшудаи  муҳлатгузашта  – асъори хориҷӣ 

109435 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109437 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109439 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ - пули миллӣ 

109441 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109443 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ - пули миллӣ 

109445 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109447 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи соҳибкорон - 

пули миллӣ 

109449 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

109451 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - 

пули миллӣ 

109453 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

109455 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузашта- пули 

миллӣ 

109457 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузашта– асъори 

хориҷӣ 

109459 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109461 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109463 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109465 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 



109467 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109469 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109471 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон – пули миллӣ 

109473 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109475 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109477 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109479 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқи  

муҳлатгузашта  – пули миллӣ 

109481 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқи 

муҳлатгузашта  – асъори хориҷӣ 

109483 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109485 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109487 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи  

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

109489 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109491 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи  

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

109493 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи  

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109495 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи  

соҳибкорон - пули миллӣ 

109497 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109499 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи  

шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

109501 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109503 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда  - пули миллӣ 

109505 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи – асъори хориҷӣ 

109507 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109509 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 



109511 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109513 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109515 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109517 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109519 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи соҳибкорон – пули миллӣ 

109521 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109523 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109525 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109527 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда   – пули миллӣ 

109529 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда    – асъори хориҷӣ 

109531 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109533 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109535 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

109537 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109539 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

109541 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109543 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон  - пули миллӣ 

109545 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон  - асъори хориҷӣ 

109547 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ  - пули миллӣ 

109549 Маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ  - асъори хориҷӣ 

109551 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ буда- 

пули миллӣ 

109553 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи судӣ буда– 

асъори хориҷӣ 



109555 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи 

судӣ будаи  корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109557 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109559 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи  дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109561 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109563 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109565 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109567 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи 

судӣ будаи  соҳибкорон – пули миллӣ 

109569 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи 

судӣ будаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109571 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи 

судӣ будаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109573 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи таварруқи дар мурофиаи 

судӣ будаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109575 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқи  дар 

мурофиаи судӣ буда – пули миллӣ 

109577 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои таварруқи  дар 

мурофиаи судӣ буда – асъори хориҷӣ 

  

 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ ИҶОРА 

109579 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷора ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули 

миллӣ 

109581 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷора ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

109583 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷора ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули 

миллӣ 

109585 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷора ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори 

хориҷӣ 

109587 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷора ба корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109589 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷора ба корхонаҳои давлатӣ – асъори 

хориҷӣ 

109591 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷора ба соҳибкорон – пули миллӣ 

109593 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷора ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109595 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷора ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109597 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷора ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109599 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷора– пули миллӣ 

109601 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷора– асъори хориҷӣ 



109603 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи корхонаҳои тиҷоратӣ 

– пули миллӣ 

109605 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи корхонаҳои тиҷоратӣ 

– асъори хориҷӣ 

109607 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

109609 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109611 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи корхонаҳои давлатӣ – 

пули миллӣ 

109613 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи корхонаҳои давлатӣ – 

асъори хориҷӣ 

109615 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи соҳибкорон – пули 

миллӣ 

109617 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи соҳибкорон – асъори 

хориҷӣ 

109619 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

109621 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

109623 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷора– пули миллӣ 

109625 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷора– асъори хориҷӣ 

109627 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ - 

пули миллӣ 

109629 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ 

– асъори хориҷӣ 

109631 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи корхонаҳои 

кишоварзӣ - пули миллӣ 

109633 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109635 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ - 

пули миллӣ 

109637 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – 

асъори хориҷӣ 

109639 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи соҳибкорон - пули 

миллӣ 

109641 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи соҳибкорон – асъори 

хориҷӣ 

109643 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи шахсони воқеӣ - пули 

миллӣ 

109645 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

109647 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшуда - пули миллӣ 



109649 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

109651 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи  

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109653 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109655 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109657 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109659 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109661 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109663 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи 

соҳибкорон – пули миллӣ 

109665 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109667 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109669 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109671 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷораи таҷдидшуда – 

пули миллӣ 

109673 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷораи таҷдидшуда – 

асъори хориҷӣ 

109675 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109677 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109679 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109681 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109683 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109685 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109687 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

соҳибкорон – пули миллӣ 

109689 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109691 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 



109693 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109695 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта– 

пули миллӣ 

109697 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта–  

пули миллӣ 

109699 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ –  пули миллӣ 

109701 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109703 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109705 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109707 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109709 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109711 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи соҳибкорон – пули миллӣ 

109713 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109715 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109717 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи 

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109719 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷораи таҷдидшудаи   

муҳлатгузашта – пули миллӣ 

109721 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷораи таҷдидшудаи  

муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

109723 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109725 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109727 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ - пули миллӣ 

109729 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109731 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ 

- пули миллӣ 

109733 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ 

– асъори хориҷӣ 

109735 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи соҳибкорон - пули 

миллӣ 



109737 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

109739 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - 

пули миллӣ 

109741 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

109743 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузашта- пули миллӣ 

109745 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузашта– асъори 

хориҷӣ 

109747 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ –  пули миллӣ 

109749 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109751 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109753 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109755 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109757 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109759 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон – пули миллӣ 

109761 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109763 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109765 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109767 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷораи муҳлатгузашта 

– пули миллӣ 

109769 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷораи муҳлатгузашта 

– асъори хориҷӣ 

109771 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109773 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109775 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109777 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109779 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 



109781 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109783 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

соҳибкорон – пули миллӣ 

109785 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109787 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109789 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда  ба  

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109791 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда 

– пули миллӣ 

109793 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи таҷдидшуда– 

асъори хориҷӣ 

109795 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ –  пули миллӣ 

109797 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109799 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109801 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109803 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109805 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109807 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи соҳибкорон – пули миллӣ 

109809 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109811 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109813 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109815 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷораи 

муҳлатгузаштаи   таҷдидшуда – пули миллӣ 

109817 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷораи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда   – асъори хориҷӣ 

109819 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109821 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109823 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 



109825 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109827 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

109829 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109831 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон - пули миллӣ 

109833 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109835 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ будаи шахсони 

воқеӣ - пули миллӣ 

109837 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ будаи шахсони 

воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109839 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ буда- 

пули миллӣ 

109841 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ буда– 

асъори хориҷӣ 

109843 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ 

будаи  корхонаҳои тиҷоратӣ –  пули миллӣ 

109845 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ 

будаи  корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109847 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ 

будаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109849 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ 

будаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109851 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ 

будаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109853 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ 

будаи  корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109855 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи дар мурофиаи судӣ 

будаи соҳибкорон – пули миллӣ 

109857 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  дар мурофиаи судӣ 

будаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109859 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  дар мурофиаи судӣ 

будаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109861 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  дар мурофиаи судӣ 

будаи  шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109863 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷораи  дар мурофиаи 

судӣ буда – пули миллӣ 

109865 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷораи  дар мурофиаи 

судӣ буда – асъори хориҷӣ 

  

 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ ИҶОРАИ МУНТАҲИЯ 



БИТТАМЛИК 

109867 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия биттамлик ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109869 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия биттамлик ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109871 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

109873 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109875 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик ба корхонаҳои 

давлатӣ – пули миллӣ 

109877 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик ба корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109879 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик ба соҳибкорон 

– пули миллӣ 

109881 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик ба соҳибкорон 

– асъори хориҷӣ 

109883 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик ба шахсони 

воқеӣ – пули миллӣ 

109885 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик ба шахсони 

воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109887 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик – пули 

миллӣ 

109889 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик – асъори 

хориҷӣ 

109891 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия биттамлик 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109893 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109895 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109897 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик  

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109899 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик  

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109901 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик  

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109903 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия биттамлик    

соҳибкорон – пули миллӣ 

109905 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик  

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109907 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик  

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109911 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик  



шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109913 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия 

биттамлик – пули миллӣ 

109915 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия 

биттамлик – асъори хориҷӣ 

109917 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

109919 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109921 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

109923 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109925 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

109927 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109929 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

соҳибкорон - пули миллӣ 

109931 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик таҷдидшудаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109933 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

109935 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлик таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109937 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

таҷдидшуда - пули миллӣ 

109939 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики  

таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

109941 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи  

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109943 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики   таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109945 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики   таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109947 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109949 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики   таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109951 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109953 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики    таҷдидшудаи соҳибкорон – пули миллӣ 

109955 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 



биттамлики   таҷдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109957 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики   таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109959 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109961 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики таҷдидшуда – пули миллӣ 

109963 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

109965 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба  корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

109967 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

109969 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба  корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

109971 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба  корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

109973 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба  корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

109975 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба  корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

109977 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба  соҳибкорон – пули миллӣ 

109979 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба  соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

109981 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба  шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

109983 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

109985 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта– пули миллӣ 

109987 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия биттамлики  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта–  пули миллӣ 

109989 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  таҷдидшудаи  муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ –  

пули миллӣ 

109991 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  таҷдидшудаи  муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – 

асъори хориҷӣ 

109993 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  таҷдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ 

– пули миллӣ 

109995 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  таҷдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ 



– асъори хориҷӣ 

109997 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики   таҷдидшудаи  муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – 

пули миллӣ 

109999 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  таҷдидшудаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – 

асъори хориҷӣ 

111101 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики   таҷдидшудаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон – пули 

миллӣ 

111103 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  таҷдидшудаи  муҳлатгузаштаи соҳибкорон – асъори 

хориҷӣ 

111105 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики таҷдидшудаи  муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – пули 

миллӣ 

111107 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  таҷдидшудаи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – асъори 

хориҷӣ 

111109 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  таҷдидшудаи   муҳлатгузашта – пули миллӣ 

111111 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики таҷдидшудаи  муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

111113 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

111115 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111117 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

111119 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111121 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

111123 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111125 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики  

муҳлатгузаштаи соҳибкорон - пули миллӣ 

111127 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111129 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики  

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

111131 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111133 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики  



муҳлатгузашта- пули миллӣ 

111135 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи муҳлатгузашта– асъори 

хориҷӣ 

111137 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ –  пули миллӣ 

111139 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

111141 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики   муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111143 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори 

хориҷӣ 

111145 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики   муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111147 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111149 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи соҳибкорон – пули миллӣ 

111151 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111153 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111155 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111159 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики муҳлатгузашта – пули миллӣ 

111161 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

111163 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  корхонаҳои тиҷоратӣ – пули 

миллӣ 

111165 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

111167 Маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111169 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  корхонаҳои кишоварзӣ – асъори 

хориҷӣ 

111171 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111173 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  корхонаҳои давлатӣ – асъори 



хориҷӣ 

111175 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  соҳибкорон – пули миллӣ 

111177 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111179 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111181 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда  ба  шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111183 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда – пули миллӣ 

111185 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики 

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда– асъори хориҷӣ 

111187 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ –  

пули миллӣ 

111189 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – 

асъори хориҷӣ 

111191 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики   муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

111193 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ 

– асъори хориҷӣ 

111195 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – 

пули миллӣ 

111197 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – 

асъори хориҷӣ 

111199 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи соҳибкорон – пули 

миллӣ 

111201 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи соҳибкорон – асъори 

хориҷӣ 

111203 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – пули 

миллӣ 

111205 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – асъори 

хориҷӣ 

111207 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия 



биттамлики муҳлатгузаштаи   таҷдидшуда – пули миллӣ 

111209 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики муҳлатгузаштаи таҷдидшуда  – асъори хориҷӣ 

111211 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

111213 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111215 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

111217 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111219 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

111221 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111223 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон - пули миллӣ 

111225 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111227 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

111229 Маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111231 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ буда- пули миллӣ 

111233 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия биттамлики дар 

мурофиаи судӣ буда– асъори хориҷӣ 

111235 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ –  

пули миллӣ 

111237 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  дар мурофиаи судӣ будаи  корхонаҳои тиҷоратӣ – 

асъори хориҷӣ 

111239 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – 

пули миллӣ 

111241 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – 

асъори хориҷӣ 

111243 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – пули 

миллӣ 

111245 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики дар мурофиаи судӣ будаи  корхонаҳои давлатӣ – 



асъори хориҷӣ 

111247 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики дар мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон – пули миллӣ 

111249 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики дар мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111251 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи  дар мурофиаи судӣ 

будаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111253 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи иҷораи мунтаҳия 

биттамлики  дар мурофиаи судӣ будаи  шахсони воқеӣ – асъори 

хориҷӣ 

111255 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия 

биттамлики дар мурофиаи судӣ буда – пули миллӣ 

111257 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои иҷораи мунтаҳия 

биттамлики дар мурофиаи судӣ буда – асъори хориҷӣ 

  

 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ МУЗОРАБА 

111259 Маблағгузориҳо аз рӯи музораба ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули 

миллӣ 

111261 Маблағгузориҳо аз рӯи музораба ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

111263 Маблағгузориҳо аз рӯи музораба ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули 

миллӣ 

111265 Маблағгузориҳо аз рӯи музораба ба корхонаҳои кишоварзӣ – 

асъори хориҷӣ 

111267 Маблағгузориҳо аз рӯи музораба ба корхонаҳои давлатӣ – пули 

миллӣ 

111269 Маблағгузориҳо аз рӯи музораба ба корхонаҳои давлатӣ – асъори 

хориҷӣ 

111271 Маблағгузориҳо аз рӯи музораба ба соҳибкорон – пули миллӣ 

111273 Маблағгузориҳо аз рӯи музораба ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111275 Маблағгузориҳо аз рӯи музораба ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111277 Маблағгузориҳо аз рӯи музораба ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111279 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музораба– пули миллӣ 

111281 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музораба– асъори хориҷӣ 

111283 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111285 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111287 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

111289 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111291 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи корхонаҳои 



давлатӣ – пули миллӣ 

111293 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111295 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи соҳибкорон – 

пули миллӣ 

111297 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

111299 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

111301 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

111303 Фонди махсус  аз рӯи дигар маблағгузориҳои музораба– пули 

миллӣ 

111305 Фонди махсус  аз рӯи дигар маблағгузориҳои музораба– асъори 

хориҷӣ 

111307 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111309 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111311 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

111313 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111315 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

давлатӣ – пули миллӣ 

111317 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111319 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда ба соҳибкорон – 

пули миллӣ 

111321 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда ба соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

111323 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда ба шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

111325 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда ба шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

111327 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда – пули миллӣ 

111329 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшуда – асъори 

хориҷӣ 

111331 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111333 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111335 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 



111337 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111339 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111341 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111343 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

соҳибкорон – пули миллӣ 

111345 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111347 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111349 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111351 Фонди махсус  маблағгузориҳо аз рӯи дигар музорабаи 

таҷдидшуда– пули миллӣ 

111353 Фонди махсус  маблағгузориҳо аз рӯи дигар музорабаи 

таҷдидшуда– асъори хориҷӣ 

111355 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111357 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111359 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111361 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111363 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111365 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111367 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

соҳибкорон – пули миллӣ 

111369 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111371 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111373 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111375 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта– пули миллӣ 

111377 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта– асъори хориҷӣ 

111379 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 



111381 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111383 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111385 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111387 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111389 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111391 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи соҳибкорон – пули миллӣ 

111393 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111395 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111397 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи  шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111399 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи дигар музорабаи 

таҷдидшудаи  муҳлатгузашта – пули миллӣ 

111401 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар музорабаи 

таҷдидшудаи  муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

111403 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

111405 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111407 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ - пули миллӣ 

111409 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111411 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ - пули миллӣ 

111413 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111415 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон - 

пули миллӣ 

111417 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

111419 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - 

пули миллӣ 

111421 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

111423 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузашта- пули 

миллӣ 



111425 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузашта– асъори 

хориҷӣ 

111427 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111429 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111431 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111435 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111437 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111439 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111441 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон – пули миллӣ 

111443 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111445 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111447 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111449 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи дигар музорабаи 

муҳлатгузашта  – пули миллӣ 

111451 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар музорабаи 

муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

111453 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда  ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111455 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда  ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111457 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда  ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111459 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111461 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда  ба  

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111463 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи   таҷдидшуда ба  

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111465 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда ба  

соҳибкорон – пули миллӣ 

111467 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда ба  

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111469 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда ба  

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 



111471 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда ба  

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111473 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшуда – пули миллӣ 

111475 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи – асъори хориҷӣ 

111477 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111479 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111481 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111483 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111485 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111487 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111489 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи соҳибкорон – пули миллӣ 

111491 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111493 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111495 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи муҳлатгузаштаи   

таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111497 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи дигар музорабаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда – пули миллӣ 

111499 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар музорабаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда  – асъори хориҷӣ 

111501 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

111503 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111505 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

111507 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111509 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

111511 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111513 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон - пули миллӣ 



111515 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111517 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

111519 Маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111521 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ буда- 

пули миллӣ 

111523 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи дар мурофиаи судӣ буда- 

асъори хориҷӣ 

111525 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111527 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111529 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111531 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи   дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111533 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111535 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи   дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111537 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи соҳибкорон – пули миллӣ 

111539 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111541 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111543 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи музорабаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111545 Фонди махсуси  маблағгузориҳо аз рӯи дигар музорабаи  дар 

мурофиаи судӣ буда – пули миллӣ 

111547 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар музорабаи  дар 

мурофиаи судӣ буда – асъори хориҷӣ 

  

 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ МУШОРАКА 

111549 Маблағгузориҳо аз рӯи мушорака ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули 

миллӣ 

111551 Маблағгузориҳо аз рӯи мушорака ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

111553 Маблағгузориҳо аз рӯи мушорака ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули 

миллӣ 

111555 Маблағгузориҳо аз рӯи мушорака ба корхонаҳои кишоварзӣ – 

асъори хориҷӣ 



111557 Маблағгузориҳо аз рӯи мушорака ба корхонаҳои давлатӣ – пули 

миллӣ 

111559 Маблағгузориҳо аз рӯи мушорака ба корхонаҳои давлатӣ – асъори 

хориҷӣ 

111561 Маблағгузориҳо аз рӯи мушорака ба соҳибкорон – пули миллӣ 

111563 Маблағгузориҳо аз рӯи мушорака ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111565 Маблағгузориҳо аз рӯи мушорака ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111567 Маблағгузориҳо аз рӯи мушорака ба шахсони воқеӣ – асъори 

хориҷӣ 

111569 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушорака – пули миллӣ 

111571 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушорака – асъори хориҷӣ 

111573 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111575 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111577 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

111579 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111581 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи корхонаҳои 

давлатӣ – пули миллӣ 

111583 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111585 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи соҳибкорон – 

пули миллӣ 

111587 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

111589 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

111591 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

111593 Фонди махсус  аз рӯи дигар маблағгузориҳои мушорака– пули 

миллӣ 

111595 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳои мушорака– асъори 

хориҷӣ 

111597 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111599 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111601 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

111603 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 



111605 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

давлатӣ – пули миллӣ 

111607 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111609 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда ба соҳибкорон – 

пули миллӣ 

111611 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда ба соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

111613 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда ба шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

111615 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда ба шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

111617 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда – пули 

миллӣ 

111619 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшуда – асъори 

хориҷӣ 

111621 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111623 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111625 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111627 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111629 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111631 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111633 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

соҳибкорон  – пули миллӣ 

111635 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

соҳибкорон  – асъори хориҷӣ 

111637 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ  – пули миллӣ 

111639 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ  – асъори хориҷӣ 

111641 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар мушоракаи 

таҷдидшуда– пули миллӣ 

111643 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар мушоракаи 

таҷдидшуда– асъори хориҷӣ 

111645 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111647 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 



111649 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111651 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111653 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111655 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111657 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

соҳибкорон – пули миллӣ 

111659 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111661 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111663 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба  

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111665 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта– пули миллӣ 

111667 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта– асъори хориҷӣ 

111669 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи  корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111671 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111673 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111675 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111677 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111679 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111681 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи соҳибкорон  – пули миллӣ 

111683 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи соҳибкорон  – асъори хориҷӣ 

111685 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ  – пули миллӣ 

111687 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ  – асъори хориҷӣ 

111689 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар мушоракаи 

таҷдидшудаи  муҳлатгузашта – пули миллӣ 

111691 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар мушоракаи 

таҷдидшудаи  муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 



111693 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

111695 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111697 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ - пули миллӣ 

111699 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111701 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ - пули миллӣ 

111703 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111705 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон - 

пули миллӣ 

111707 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

111709 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ 

- пули миллӣ 

111711 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ 

– асъори хориҷӣ 

111713 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузашта- пули 

миллӣ 

111715 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузашта– асъори 

хориҷӣ 

111717 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи  

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111719 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111721 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111723 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111725 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111727 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111729 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон  – пули миллӣ 

111731 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон  – асъори хориҷӣ 

111733 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ  – пули миллӣ 

111735 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ  – асъори хориҷӣ 



111737 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар мушоракаи 

муҳлатгузашта – пули миллӣ 

111739 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар мушоракаи 

муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

111741 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

111743 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба   

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111745 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111747 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111749 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111751 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111753 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

соҳибкорон – пули миллӣ 

111755 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111757 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111759 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба  

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111761 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда – пули миллӣ 

111763 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

111765 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи   

таҷдидшудаи  корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111767 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи  корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111769 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи  корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111771 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи  корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111773 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи  корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111775 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111777 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи  соҳибкорон  – пули миллӣ 

111779 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи  соҳибкорон  – асъори хориҷӣ 



111781 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи шахсони воқеӣ  – пули миллӣ 

111783 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи  шахсони воқеӣ  – асъори хориҷӣ 

111785 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар мушоракаи  

муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда– пули миллӣ 

111787 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи дигар мушоракаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

111789 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

111791 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111793 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

111795 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111797 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

111799 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111801 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон - пули миллӣ 

111803 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111805 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

111807 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111809 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ буда- 

пули миллӣ 

111811 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ буда– 

асъори хориҷӣ 

111813 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

111815 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111817 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

111819 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111821 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

111823 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 



111825 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи 

судӣ будаи соҳибкорон - пули миллӣ 

111827 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111829 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи 

судӣ будаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

111831 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар мурофиаи 

судӣ будаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111833 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар 

мурофиаи судӣ буда- пули миллӣ 

111835 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи дар 

мурофиаи судӣ буда– асъори хориҷӣ 

  

 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ МУШОРАКАИ МУТАНОҚИСА 

111837 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111839 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111841 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

111843 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111845 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса ба корхонаҳои 

давлатӣ – пули миллӣ 

111847 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса ба корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111849 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса ба соҳибкорон – 

пули миллӣ 

111851 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса ба соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

111853 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса ба шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

111855 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса ба шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

111857 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса – пули миллӣ 

111859 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқиса – асъори 

хориҷӣ 

111861 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111863 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111865 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 



111867 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111869 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111871 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111873 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

соҳибкорон – пули миллӣ 

111875 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111877 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111879 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111881 Фонди махсус  аз рӯи дигар маблағгузориҳои мушоракаи 

мутаноқиса – пули миллӣ 

111883 Фонди махсус  аз рӯи дигар маблағгузориҳои мушоракаи 

мутаноқиса – асъори хориҷӣ 

111885 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи таҷдидшуда ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111887 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи таҷдидшуда  ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111889 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи таҷдидшуда  ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111891 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи таҷдидшуда  ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111893 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи таҷдидшуда  ба 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111895 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи таҷдидшуда  ба 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111897 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи таҷдидшуда ба 

соҳибкорон – пули миллӣ 

111899 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи таҷдидшуда ба 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111901 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи таҷдидшуда ба 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111903 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи таҷдидшуда  ба 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111905 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи таҷдидшуда  

– пули миллӣ 

111907 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи таҷдидшуда  

– асъори хориҷӣ 

111909 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

таҷдидшуда ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 



111911 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи 

таҷдидшуда  ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111913 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи 

таҷдидшуда  ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111915 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи 

таҷдидшуда  ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111917 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи 

таҷдидшуда  ба корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111919 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи 

таҷдидшуда  ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111921 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи 

таҷдидшуда ба соҳибкорон – пули миллӣ 

111923 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи 

таҷдидшуда ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111925 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи 

таҷдидшуда ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111927 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи 

таҷдидшуда  ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111929 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи 

мутаноқисаи таҷдидшуда  – пули миллӣ 

111931 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи 

мутаноқисаи таҷдидшуда  – асъори хориҷӣ 

111933 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111935 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111937 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

111939 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111941 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта  ба корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111943 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111945 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба соҳибкорон – пули миллӣ 

111947 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111949 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта  ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111951 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111953 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта  – пули миллӣ 



111955 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта  – асъори хориҷӣ 

111957 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

111959 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

111961 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули 

миллӣ 

111963 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори 

хориҷӣ 

111965 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта  ба корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

111967 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ – асъори 

хориҷӣ 

111969 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба соҳибкорон – пули миллӣ 

111971 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111973 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

111975 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  мутаноқисаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

111977 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи 

мутаноқисаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта – пули миллӣ 

111979 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи 

мутаноқисаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

111981 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

111983 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

111985 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

111987 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

111989 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ –  пули миллӣ 

111991 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

111993 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон - пули миллӣ 



111995 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

111997 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

111999 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113001 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузашта - пули миллӣ 

113003 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

113005 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113007 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113009 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113011 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113013 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ –  пули миллӣ 

113015 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113017 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи соҳибкорон - пули миллӣ 

113019 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113021 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113023 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113025 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи 

мутаноқисаи муҳлатгузашта - пули миллӣ 

113027 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи 

мутаноқисаи муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

113029 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113031 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113033 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113035 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113037 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ –  пули миллӣ 



113039 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113041 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи соҳибкорон - пули миллӣ 

113043 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113045 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113047 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113049 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда  - пули миллӣ 

113051 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда  – асъори хориҷӣ 

113053 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113055 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

113057 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули 

миллӣ 

113059 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ–асъори 

хориҷӣ 

113061 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ –  пули миллӣ 

113063 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113065 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи соҳибкорон - пули миллӣ 

113067 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113069 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113071 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113073 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи 

мутаноқисаи муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда - пули миллӣ 

113075 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи 

мутаноқисаи муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

113077 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113079 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  дар мурофиаи 



судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113081 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113083 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113085 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ –  пули миллӣ 

113087 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113089 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи соҳибкорон - пули миллӣ 

113091 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113093 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113095 Маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  дар мурофиаи 

судӣ будаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113097 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  дар 

мурофиаи судӣ буда - пули миллӣ 

113099 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи дар 

мурофиаи судӣ буда– асъори хориҷӣ 

113101 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113103 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113105 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113107 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113109 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ –  пули миллӣ 

113111 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

дар мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113113 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

дар мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон - пули миллӣ 

113115 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

дар мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113117 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи  

дар мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113119 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи мутаноқисаи дар 

мурофиаи судӣ будаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113121 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи 

мутаноқисаи дар мурофиаи судӣ буда - пули миллӣ 

113123 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи мушоракаи  



мутаноқисаи  дар мурофиаи судӣ буда – асъори хориҷӣ 

  

 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ САЛАМ 

113125 Маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули 

миллӣ 

113127 Маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

113129 Маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули 

миллӣ 

113131 Маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори 

хориҷӣ 

113133 Маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113135 Маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои давлатӣ – асъори 

хориҷӣ 

113137 Маблағгузориҳо аз рӯи салам ба соҳибкорон – пули миллӣ 

113139 Маблағгузориҳо аз рӯи салам ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113141 Маблағгузориҳо аз рӯи салам ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113143 Маблағгузориҳо аз рӯи салам ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113145 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салам– пули миллӣ 

113147 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салам– асъори хориҷӣ 

113149 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113151 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113153 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

113155 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113157 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои давлатӣ 

– пули миллӣ 

113159 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи салам ба корхонаҳои давлатӣ 

– асъори хориҷӣ 

113161 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи салам ба соҳибкорон – пули 

миллӣ 

113163 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи салам ба соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

113165 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи салам ба шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

113167 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи салам ба шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

113169 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи салам– пули миллӣ 



113171 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи салам– асъори хориҷӣ 

113173 Маблағгузориҳо аз рӯи салами таҷдидшуда ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

– пули миллӣ 

113175 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113177 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

113179 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113181 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба корхонаҳои давлатӣ 

– пули миллӣ 

113183 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба корхонаҳои давлатӣ 

– асъори хориҷӣ 

113185 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба соҳибкорон – пули 

миллӣ 

113187 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба соҳибкорон – асъори 

хориҷӣ 

113189 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

113191 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

113193 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами таҷдидшуда – пули миллӣ 

113195 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

113197 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113199 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113201 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

113203 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113205 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113207 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113209 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба 

соҳибкорон – пули миллӣ 

113211 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113213 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113215 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда ба 



шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113217 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда – 

пули миллӣ 

113219 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи  салами таҷдидшуда – 

асъори хориҷӣ 

113221 Маблағгузориҳо аз рӯи салами таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113223 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113225 Маблағгузориҳо аз рӯи салами таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

113227 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113229 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113231 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113233 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

соҳибкорон – пули миллӣ 

113235 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113237 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113239 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113241 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами  таҷдидшудаи муҳлатгузашта  

– пули миллӣ 

113243 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами  таҷдидшудаи муҳлатгузашта  

– асъори хориҷӣ 

113245 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта  ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113247 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113249 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

113251 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113253 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113255 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113257 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба соҳибкорон – пули миллӣ 

113259 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 



муҳлатгузашта ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113261 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113263 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113265 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта  – пули миллӣ 

113267 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи  салами  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

113269 Маблағгузориҳо аз рӯи салами муҳлатгузашта ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113271 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами муҳлатгузашта ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113273 Маблағгузориҳо аз рӯи салами муҳлатгузашта ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

113275 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами муҳлатгузашта ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113277 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба корхонаҳои 

давлатӣ – пули миллӣ 

113279 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113281 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба соҳибкорон – 

пули миллӣ 

113283 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

113285 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

113287 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

113289 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами  муҳлатгузашта  – пули миллӣ 

113291 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами  муҳлатгузашта  – асъори 

хориҷӣ 

113293 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта  ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113295 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113297 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

113299 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113301 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113303 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 



113305 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами муҳлатгузашта ба 

соҳибкорон – пули миллӣ 

113307 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113309 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113311 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузашта ба 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113313 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи  салами  

муҳлатгузашта  – пули миллӣ 

113315 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами муҳлатгузашта 

– асъори хориҷӣ 

113317 Маблағгузориҳо аз рӯи салами муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113319 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113321 Маблағгузориҳо аз рӯи салами  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

113323 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113325 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113327 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113329 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба 

соҳибкорон – пули миллӣ 

113331 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113333 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113335 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи таҷдидшуда ба 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113337 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами   муҳлатгузаштаи таҷдидшуда 

– пули миллӣ 

113339 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами   муҳлатгузаштаи таҷдидшуда  

– асъори хориҷӣ 

113341 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113343 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113345 Фонди махсуси  муҳлатгузаштаи таҷдидшуда аз рӯи  салами  

муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

113347 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 



113349 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда ба корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113351 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113353 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда ба соҳибкорон – пули миллӣ 

113355 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами    муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113357 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113359 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами   муҳлатгузаштаи 

таҷдидшуда ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113361 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи  салами   

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда  – пули миллӣ 

113363 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами  

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

113365 Маблағгузориҳо аз рӯи салами дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113367 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113369 Маблағгузориҳо аз рӯи салами дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

113371 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113373 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113375 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113377 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон – пули миллӣ 

113379 Маблағгузориҳо аз рӯи салами дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113381 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи судӣ будаи шахсони 

воқеӣ – пули миллӣ 

113383 Маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи судӣ будаи шахсони 

воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113385 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами  дар мурофиаи судӣ будаи – 

пули миллӣ 

113387 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами  дар мурофиаи судӣ будаи – 

асъори хориҷӣ 

113389 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи салами  дар мурофиаи судӣ 

будаи ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113391 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи судӣ 

будаи   корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 



113393 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи   дар мурофиаи судӣ будаи  

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

113395 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи судӣ 

будаи  корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113397 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  дар мурофиаи судӣ 

будаи  корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113399 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи   дар мурофиаи судӣ будаи  

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113401 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами   дар мурофиаи судӣ 

будаи   соҳибкорон – пули миллӣ 

113403 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами  дар мурофиаи судӣ 

будаи  соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113405 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи судӣ 

будаи шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113407 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи судӣ 

будаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113409 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи  салами дар мурофиаи 

судӣ буда – пули миллӣ 

113411 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи салами дар мурофиаи 

судӣ буда– асъори хориҷӣ 

  

 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ ИСТИСНО 

113413 Маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули 

миллӣ 

113415 Маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

113417 Маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули 

миллӣ 

113419 Маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори 

хориҷӣ 

113421 Маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои давлатӣ – пули 

миллӣ 

113423 Маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои давлатӣ – асъори 

хориҷӣ 

113425 Маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба соҳибкорон – пули миллӣ 

113427 Маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113429 Маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113431 Маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113433 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи истисно– пули миллӣ 

113435 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи истисно– асъори хориҷӣ 

113437 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113439 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои 



тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113441 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

113443 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113445 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои 

давлатӣ – пули миллӣ 

113447 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113449 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба соҳибкорон – 

пули миллӣ 

113451 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

113453 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

113455 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истисно ба шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

113457 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи истисно– пули миллӣ 

113459 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи истисно– асъори 

хориҷӣ 

113461 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои таҷдидшуда ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113463 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда  ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113465 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда  ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – пули миллӣ 

113467 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда  ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113469 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда ба корхонаҳои 

давлатӣ – пули миллӣ 

113471 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда ба корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113473 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда ба соҳибкорон – пули 

миллӣ 

113475 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда  ба соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

113477 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда  ба шахсони воқеӣ – 

пули миллӣ 

113479 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда  ба шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

113481 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда – пули миллӣ 

113483 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда – асъори 

хориҷӣ 



113485 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои таҷдидшуда ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113487 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113489 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

113491 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113493 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои таҷдидшуда ба 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113495 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда ба 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113497 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои таҷдидшуда ба 

соҳибкорон – пули миллӣ 

113499 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои таҷдидшуда ба 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113501 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда ба 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113503 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои таҷдидшуда ба 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113505 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои таҷдидшуда 

– пули миллӣ 

113507 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои таҷдидшуда 

– асъори хориҷӣ 

113509 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113511 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113513 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

113515 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113517 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113519 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113521 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

соҳибкорон – пули миллӣ 

113523 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113525 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113527 Маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 



113529 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта – пули миллӣ 

113531 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

113533 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113535 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113537 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ – пули миллӣ 

113539 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113541 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ – пули миллӣ 

113543 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113545 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба соҳибкорон – пули миллӣ 

113547 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113549 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – пули миллӣ 

113551 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  истиснои  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113553 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта – пули миллӣ 

113555 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

113557 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113559 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113561 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ - пули миллӣ 

113563 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113565 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ - пули миллӣ 

113567 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113569 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи соҳибкорон - 

пули миллӣ 

113571 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи соҳибкорон – 



асъори хориҷӣ 

113573 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - 

пули миллӣ 

113575 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

113577 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузашта- пули миллӣ 

113579 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузашта– асъори 

хориҷӣ 

113581 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113583 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113585 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113587 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113589 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113591 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113593 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон - пули миллӣ 

113595 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113597 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113599 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113601 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои 

муҳлатгузашта- пули миллӣ 

113603 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои 

муҳлатгузашта– асъори хориҷӣ 

113605 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113607 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113609 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи  

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113611 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи  

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113613 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи   

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113615 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 



113617 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи  

соҳибкорон - пули миллӣ 

113619 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи  

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113621 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113623 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113625 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  

таҷдидшуда - пули миллӣ 

113627 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  

таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

113629 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113631 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113633 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113635 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113637 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113639 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113641 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи соҳибкорон - пули миллӣ 

113643 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи  

таҷдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113645 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113647 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи истиснои муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113649 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда - пули миллӣ 

113651 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои 

муҳлатгузаштаи  таҷдидшуда– асъори хориҷӣ 

113653 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113655 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113657 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113659 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 



113661 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113663 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113665 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон - пули миллӣ 

113667 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113669 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113671 Маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113673 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ буда- 

пули миллӣ 

113675 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи истиснои дар мурофиаи судӣ буда– 

асъори хориҷӣ 

  

 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ ҚАРЗИ ҲАСАНА 

113677 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули 

миллӣ 

113679 Маблағгузориҳо аз рӯи  қарзи ҳасана ба корхонаҳои тиҷоратӣ – 

асъори хориҷӣ 

113681 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба корхонаҳои кишоварзӣ - 

пули миллӣ 

113683 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба корхонаҳои кишоварзӣ – 

асъори хориҷӣ 

113685 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаба корхонаҳои давлатӣ - пули 

миллӣ 

113687 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаба корхонаҳои давлатӣ – асъори 

хориҷӣ 

113689 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба соҳибкорон - пули миллӣ 

113691 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113693 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба шахсони воқеӣ - пули 

миллӣ 

113695 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба шахсони воқеӣ - асъори 

хориҷӣ 

113697 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана - пули миллӣ 

113699 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана – асъори хориҷӣ 

113701 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113703 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  қарзи ҳасана ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113705 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба корхонаҳои 



кишоварзӣ - пули миллӣ 

113707 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113709 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаба корхонаҳои 

давлатӣ - пули миллӣ 

113711 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаба корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113713 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба соҳибкорон - 

пули миллӣ 

113715 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

113717 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба шахсони 

воқеӣ - пули миллӣ 

113719 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана ба шахсони 

воқеӣ - асъори хориҷӣ 

113721 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана - пули 

миллӣ 

113723 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасана – асъори 

хориҷӣ 

113725 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113727 Маблағгузориҳо аз рӯи  қарзи ҳасанаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113729 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

кишоварзӣ - пули миллӣ 

113731 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113733 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

давлатӣ - пули миллӣ 

113735 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда ба корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113737 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда ба соҳибкорон - 

пули миллӣ 

113739 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда ба соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

113741 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда ба шахсони 

воқеӣ - пули миллӣ 

113743 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда ба шахсони 

воқеӣ - асъори хориҷӣ 

113745 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда - пули 

миллӣ 

113747 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи   таҷдидшуда – асъори 

хориҷӣ 

113749 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи таҷдидшуда ба 



корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113751 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  қарзи ҳасанаи таҷдидшуда 

ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113753 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда 

ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113755 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда 

ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113757 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда 

ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113759 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда 

ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113761 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда 

ба соҳибкорон - пули миллӣ 

113763 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда 

ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113765 Фонди махсуси маблағгузориҳо  аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда 

ба шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113767 Фонди махсуси маблағгузориҳо  аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшуда 

ба шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ 

113769 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи 

таҷдидшуда - пули миллӣ 

113771 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

113773 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи таҷдидшудаи муҳлатгузашта 

ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113775 Маблағгузориҳо аз рӯи  қарзи ҳасанаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта 

ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113777 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта 

ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113779 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта 

ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113781 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта 

ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113783 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта 

ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113785 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта 

ба соҳибкорон - пули миллӣ 

113787 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта 

ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113789 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта 

ба шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113791 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи муҳлатгузашта 

ба шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ 

113793 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи таҷдидшудаи 



муҳлатгузашта - пули миллӣ 

113795 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта  – асъори хориҷӣ 

113797 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ – пули миллӣ 

113799 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  қарзи ҳасанаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113801 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113803 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113805 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113807 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113809 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  таҷдидшудаи 

муҳлатгузашта ба соҳибкорон - пули миллӣ 

113811 Фонди махсуси маблағгузориҳо  аз рӯи қарзи  ҳасанаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113813 Фонди махсуси маблағгузориҳо  аз рӯи қарзи  ҳасанаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113815 Фонди махсуси маблағгузориҳо  аз рӯи қарзи  ҳасанаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта ба шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ 

113817 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи  ҳасанаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта - пули миллӣ 

113819 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи  

таҷдидшудаи муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

113821 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113823 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113825 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ - пули миллӣ 

113827 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113829 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ - пули миллӣ 

113831 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113833 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон - 

пули миллӣ 

113835 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

113837 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи шахсони 



воқеӣ - пули миллӣ 

113839 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи шахсони 

воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113841 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузашта - пули 

миллӣ 

113843 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузашта – 

асъори хориҷӣ 

113845 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113847 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113849 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113851 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113853 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113855 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113857 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи соҳибкорон - пули миллӣ 

113859 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113861 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113863 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113865 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузашта - пули миллӣ 

113867 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузашта – асъори хориҷӣ 

113869 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидашудаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113871 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113873 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи  корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113875 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи  корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113877 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи  корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113879 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи  корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113881 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 



таҷдидшудаи  соҳибкорон - пули миллӣ 

113883 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи  соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113885 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи  шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113887 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи  шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113889 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи  - пули миллӣ 

113891 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи муҳлатгузаштаи 

таҷдидшудаи  – асъори хориҷӣ 

113893 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи  корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113895 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори 

хориҷӣ 

113897 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113899 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи  корхонаҳои кишоварзӣ – асъори 

хориҷӣ 

113901 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113903 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113905 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи соҳибкорон - пули миллӣ 

113907 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113909 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113911 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи 

муҳлатгузаштаи таҷдидшудаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113913 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи  

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда  - пули миллӣ 

113915 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи  

муҳлатгузаштаи таҷдидшуда – асъори хориҷӣ 

113917 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113919 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113921 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113923 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ будаи 



корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113925 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113927 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113929 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон - пули миллӣ 

113931 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113933 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113935 Маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113937 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ 

буда - пули миллӣ 

113939 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи судӣ 

буда – асъори хориҷӣ 

113941 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

113943 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

113945 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

113947 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

113949 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

113951 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи 

судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

113953 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи 

судӣ будаи соҳибкорон - пули миллӣ 

113955 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи 

судӣ будаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

113957 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи 

судӣ будаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

113959 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар мурофиаи 

судӣ будаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

113961 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар 

мурофиаи судӣ буда - пули миллӣ 

113963 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи қарзи ҳасанаи дар 

мурофиаи судӣ буда – асъори хориҷӣ 

  

 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ ИПОТЕКА 

113965 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  шахсони ҳуқуқӣ- пули миллӣ 



113967 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  шахсони ҳуқуқӣ- асъори хориҷӣ 

113969 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  шахсони воқеӣ- пули миллӣ 

113971 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  шахсони воқеӣ- асъори хориҷӣ 

113973 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  шахсони ҳуқуқӣ- 

пули миллӣ 

113975 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  шахсони ҳуқуқӣ- 

асъори хориҷӣ 

113977 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  шахсони воқеӣ- 

пули миллӣ 

113979 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  шахсони воқеӣ- 

асъори хориҷӣ 

113981 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи таҷдидшудаи шахсони ҳуқуқӣ- 

пули миллӣ 

113983 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи таҷдидшудаи шахсони ҳуқуқӣ- 

асъори хориҷӣ 

113985 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  таҷдидшудаи шахсони воқеӣ- 

пули миллӣ 

113987 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  таҷдидшудаи шахсони воқеӣ- 

асъори хориҷӣ 

113989 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи таҷдидшудаи 

шахсони ҳуқуқӣ- пули миллӣ 

113991 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи таҷдидшудаи 

шахсони ҳуқуқӣ- асъори хориҷӣ 

113993 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ- пули миллӣ 

113995 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  таҷдидшудаи 

шахсони воқеӣ- асъори хориҷӣ 

113997 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи таҷдидшудаи муҳлатгузаштаи 

шахсони ҳуқуқӣ- пули миллӣ 

113999 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи таҷдидшудаи  муҳлатгузаштаи 

шахсони ҳуқуқӣ- асъори хориҷӣ 

115001 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  таҷдидшудаи  муҳлатгузаштаи  

шахсони воқеӣ- пули миллӣ 

115003 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи  таҷдидшудаи  муҳлатгузаштаи  

шахсони воқеӣ- асъори хориҷӣ 

115005 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи таҷдидшудаи   

муҳлатгузаштаи шахсони ҳуқуқӣ- пули миллӣ 

115007 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи шахсони ҳуқуқӣ- асъори хориҷӣ 

115009 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи таҷдидшудаи 

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ- пули миллӣ 

115011 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи таҷдидшудаи  

муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ- асъори хориҷӣ 



115013 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи муҳлатгузаштаи шахсони ҳуқуқӣ - 

пули миллӣ 

115015 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи муҳлатгузаштаи шахсони ҳуқуқӣ – 

асъори хориҷӣ 

115017 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ - 

пули миллӣ 

115019 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи муҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – 

асъори хориҷӣ 

115021 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи муҳлатгузаштаи 

шахсони ҳуқуқӣ - пули миллӣ 

115023 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи муҳлатгузаштаи 

шахсони ҳуқуқӣ – асъори хориҷӣ 

115025 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

115027 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи муҳлатгузаштаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

115029 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони ҳуқуқӣ - пули миллӣ 

115031 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони ҳуқуқӣ – асъори хориҷӣ 

115033 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

115035 Маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи дар мурофиаи судӣ будаи 

шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

115037 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи дар мурофиаи судӣ 

будаи шахсони ҳуқуқӣ - пули миллӣ 

115039 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи дар мурофиаи судӣ 

будаи шахсони ҳуқуқӣ – асъори хориҷӣ 

115041 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи дар мурофиаи судӣ 

будаи шахсони воқеӣ - пули миллӣ 

115043 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи ипотекаи дар мурофиаи судӣ 

будаи шахсони воқеӣ – асъори хориҷӣ 

  

 МАБЛАҒГУЗОРИҲО АЗ РӮИ ЭЪТИБОРНОМА 

115045 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули 

миллӣ 

115047 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои тиҷоратӣ – 

асъори хориҷӣ 

115049 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои кишоварзӣ-пули 

миллӣ 

115051 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои кишоварзӣ – 

асъори хориҷӣ 

115053 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои давлатӣ - пули 

миллӣ 



115055 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои давлатӣ – асъори 

хориҷӣ 

115057 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи соҳибкорон - пули миллӣ 

115059 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

115061 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи ширкатҳои лизингӣ - пули 

миллӣ 

115063 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи ширкатҳои лизингӣ – асъори 

хориҷӣ 

115065 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома - пули миллӣ 

115067 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома – асъори хориҷӣ 

115069 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

115071 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

115073 Фонди махсуси маблағгузориҳо  аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои 

кишоварзӣ-пули миллӣ 

115075 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

115077 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои 

давлатӣ - пули миллӣ 

115079 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

115081 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи соҳибкорон - 

пули миллӣ 

115083 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

115085 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи ширкатҳои 

лизингӣ - пули миллӣ 

115087 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи ширкатҳои 

лизингӣ – асъори хориҷӣ 

115089 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома - пули 

миллӣ 

115091 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома – асъори 

хориҷӣ 

115093 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшудаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

115095 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшудаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

115097 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшудаи корхонаҳои 

кишоварзӣ-пули миллӣ 

115099 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  таҷдидшудаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

117000 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи   таҷдидшудаи корхонаҳои 



давлатӣ - пули миллӣ 

117001 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшудаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

117003 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  таҷдидшудаи соҳибкорон - 

пули миллӣ 

117005 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  таҷдидшудаи соҳибкорон – 

асъори хориҷӣ 

117007 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  таҷдидшудаи ширкатҳои 

лизингӣ - пули миллӣ 

117009 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  таҷдидшудаи ширкатҳои 

лизингӣ – асъори хориҷӣ 

117011 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  таҷдидшуда - пули 

миллӣ 

117013 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  таҷдидшудаи – асъори 

хориҷӣ 

117015 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

117017 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  таҷдидшудаи  

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

117019 Фонди махсуси маблағгузориҳо  аз рӯи эътиборномаи  

таҷдидшудаи корхонаҳои кишоварзӣ-пули миллӣ 

117021 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшудаи  

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

117023 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшудаи  

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

117025 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  таҷдидшудаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

117027 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшудаи  

соҳибкорон - пули миллӣ 

117029 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшудаи 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

117031 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшудаи 

ширкатҳои лизингӣ - пули миллӣ 

117033 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшудаи 

ширкатҳои лизингӣ – асъори хориҷӣ 

117035 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи   

таҷдидшудаи - пули миллӣ 

117037 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

таҷдидшудаи  – асъори хориҷӣ 

117039 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ - пули миллӣ 

117041 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 



117043 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ-пули миллӣ 

117045 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

117047 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ - пули миллӣ 

117049 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ – асъори хориҷӣ 

117051 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон 

- пули миллӣ 

117053 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  муҳлатгузаштаи соҳибкорон 

– асъори хориҷӣ 

117055 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  муҳлатгузаштаи ширкатҳои 

лизингӣ - пули миллӣ 

117057 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  муҳлатгузаштаи ширкатҳои 

лизингӣ – асъори хориҷӣ 

117059 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  муҳлатгузашта - пули 

миллӣ 

117061 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  муҳлатгузашта-асъори 

хориҷӣ 

117063 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

117065 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

117067 Фонди махсуси маблағгузориҳо  аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ-пули миллӣ 

117069 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

117071 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

117073 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

117075 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи  соҳибкорон - пули миллӣ 

117077 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

117079 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи ширкатҳои лизингӣ - пули миллӣ 

117081 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи ширкатҳои лизингӣ – асъори хориҷӣ 

117083 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  

муҳлатгузашти - пули миллӣ 

117085 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  

муҳлатгузашта  – асъори хориҷӣ 



117087 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

117089 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

117091 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи  

корхонаҳои кишоварзӣ-пули миллӣ 

117093 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

117095 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

117097 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

117099 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон - пули миллӣ 

117101 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи  

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

117103 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  дар мурофиаи судӣ будаи 

ширкатҳои лизингӣ - пули миллӣ 

117105 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи  

ширкатҳои лизингӣ – асъори хориҷӣ 

117107 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ 

буда - пули миллӣ 

117109 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ 

буда – асъори хориҷӣ 

117111 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

117113 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

117115 Фонди махсуси маблағгузориҳо  аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ-пули миллӣ 

117117 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи  дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

117119 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

117121 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

117123 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон - пули миллӣ 

117125 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

117127 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи ширкатҳои лизингӣ - пули миллӣ 

117129 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи ширкатҳои лизингӣ – асъори хориҷӣ 



117131 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ буда- пули миллӣ 

117133 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ буда – асъори хориҷӣ 

117135 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ –  пули миллӣ 

117137 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

117139 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба 

корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

117141 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба 

корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

117143 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба 

корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

117145 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба 

корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

117147 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба 

соҳибкорон - пули миллӣ 

117149 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба 

соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

117151 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба 

ширкатҳои лизингӣ - пули миллӣ 

117153 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба 

ширкатҳои лизингӣ – асъори хориҷӣ 

117155 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ - 

пули миллӣ 

117157 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ 

– асъори хориҷӣ 

117159 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

117161 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

117163 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

117165 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

117167 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

117169 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

117171 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ ба соҳибкорон - пули миллӣ 

117173 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 



117175 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ ба ширкатҳои лизингӣ - пули миллӣ 

117177 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ ба ширкатҳои лизингӣ – асъори хориҷӣ 

117179 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ - пули миллӣ 

117181 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборнома таҳти 

ҳуҷҷатҳои трастӣ – асъори хориҷӣ 

117183 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшуда таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ ба корхонаҳои тиҷоратӣ –  пули миллӣ 

117185 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи таҷдидшуда таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

117187 Маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

117189 Маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

117191 Маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

117193 Маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 

117195 Маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ ба соҳибкорон - пули миллӣ 

117197 Маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

117199 Маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ ба ширкатҳои лизингӣ - пули миллӣ 

117201 Маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ ба ширкатҳои лизингӣ – асъори хориҷӣ 

117203 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда таҳти          

ҳуҷҷатҳои трастӣ - пули миллӣ 

117205 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда таҳти          

ҳуҷҷатҳои трастӣ – асъори хориҷӣ 

117207 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда 

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои тиҷоратӣ - пули миллӣ 

117209 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда 

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои тиҷоратӣ – асъори хориҷӣ 

117211 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда 

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ - пули миллӣ 

117213 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда 

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ – асъори хориҷӣ 

117215 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда 

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои давлатӣ - пули миллӣ 

117217 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда 

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба корхонаҳои давлатӣ – асъори хориҷӣ 



117219 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда 

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба соҳибкорон - пули миллӣ 

117221 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда 

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба соҳибкорон – асъори хориҷӣ 

117223 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда 

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба ширкатҳои лизингӣ - пули миллӣ 

117225 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи таҷдидшуда 

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ ба ширкатҳои лизингӣ – асъори хориҷӣ 

117227 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи                 

таҷдидшуда таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ - пули миллӣ 

117229 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи  эътиборномаи                 

таҷдидшуда  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ – асъори хориҷӣ 

117231 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои    

тиҷоратӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  -пули миллӣ 

117233 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои    

тиҷоратӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ   -асъори хориҷӣ 

117235 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  -пули миллӣ 

117237 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

кишоварзӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ -асъори хориҷӣ 

117239 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - пули миллӣ 

117241 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи корхонаҳои 

давлатӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - асъори хориҷӣ 

117243 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон 

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ    -пули миллӣ 

117245 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи соҳибкорон  

таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ -асъори хориҷӣ 

117247 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи ширкатҳои 

лизингӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - пули миллӣ 

117249 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузаштаи ширкатҳои 

лизингӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - асъори хориҷӣ 

117251 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузашта таҳти      

ҳуҷҷатҳои трастӣ - пули миллӣ 

117253 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи муҳлатгузашта  таҳти     

ҳуҷҷатҳои трастӣ - асъори хориҷӣ 

117255 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ  таҳти  ҳуҷҷатҳои трастӣ -

пули миллӣ 

117257 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои тиҷоратӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ -

асъори хориҷӣ 

117259 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ -



пули миллӣ 

117261 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ -

асъори хориҷӣ 

117263 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ - пули 

миллӣ 

117265 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи корхонаҳои давлатӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ- 

асъори хориҷӣ 

117267 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи соҳибкорон  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  -пули миллӣ 

117269 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи соҳибкорон  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ - асъори 

хориҷӣ 

117271 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи ширкатҳои лизингӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - пули 

миллӣ 

117273 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузаштаи ширкатҳои лизингӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - 

асъори хориҷӣ 

117275 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузашта  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  -пули миллӣ 

117277 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи 

муҳлатгузашта таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  -асъори хориҷӣ 

117279 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - пули миллӣ 

117281 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои тиҷоратӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - асъори хориҷӣ 

117283 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ - пули миллӣ 

117285 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои кишоварзӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - асъори хориҷӣ 

117287 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ   пули миллӣ 

117289 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

корхонаҳои давлатӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - асъори хориҷӣ 

117291 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ   - пули миллӣ 

117293 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

соҳибкорон  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ   - асъори хориҷӣ 

117295 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 

ширкатҳои лизингӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - пули миллӣ 

117297 Маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ будаи 



ширкатҳои лизингӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  -асъори хориҷӣ 

117299 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ 

буда таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  -пули миллӣ 

117301 Дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар мурофиаи судӣ 

буда таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  –асъори хориҷӣ 

117303 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  

- пули миллӣ 

117305 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои тиҷоратӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  

- асъори хориҷӣ 

117307 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ-пули миллӣ 

117309 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои кишоварзӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ - асъори хориҷӣ 

117311 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  

- пули миллӣ 

117313 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи корхонаҳои давлатӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ-

асъори хориҷӣ 

117315 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ - пули 

миллӣ 

117317 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи соҳибкорон  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  - асъори 

хориҷӣ 

117319 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи ширкатҳои лизингӣ таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ   

- пули миллӣ 

117321 Фонди махсуси маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ будаи ширкатҳои лизингӣ  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ -

асъори хориҷӣ 

117323 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ буда  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  -пули миллӣ 

117325 Фонди махсуси дигар маблағгузориҳо аз рӯи эътиборномаи дар 

мурофиаи судӣ буда  таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ  –асъори хориҷӣ 

  

117400 ПАЗИРАҲО (АКСЕПТ) БАРОИ ГИРИФТАН 

117401 Пазираҳои бонкҳо дар Тоҷикистон- пули миллӣ 

117403 Пазираҳои бонкҳо дар Тоҷикистон- бо асъори хориҷӣ 

117405 Пазираҳои бонкҳои хориҷӣ - пули миллӣ 



117407 Пазираҳои бонкҳои хориҷӣ – асъори хориҷӣ 

  

117500 КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК БАРОИ САВДО 

117501 Сертификатҳои исломии Бонки миллии Тоҷикистон барои савдо 

117503 Коғазҳои қиматноки исломии Ҳукумати Тоҷикистон барои савдо 

117505 Векселҳои давлатии хазинадории исломии Тоҷикистон барои савдо 

117507 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои давлатӣ барои савдо 

117509 Коғазҳои қиматноки исломии ҳукумати маҳаллӣ барои савдо 

117511 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои ИДМ барои савдо 

117513 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои Ташкилоти 

ҳамкории иқтисодӣ ва тараққиёт (ТҲИТ) барои савдо 

117515 Коғазҳои қиматноки исломии дигар давлатҳо барои савдо 

117517 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби корхонаҳо дар ҳудуди            

Тоҷикистон баровардашуда барои савдо 

117519 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби корхонаҳо берун аз                

Тоҷикистон баровардашуда барои савдо 

117521 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби бонкҳои  исломӣ дар 

ҳудуди Тоҷикистон баровардашуда барои савдо 

117523 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби бонкҳои  исломӣ берун аз     

Тоҷикистон баровардашуда барои савдо 

117525 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби  ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкии исломӣ баровардашуда барои савдо 

117527 Коғазҳои қиматноки исломии ҳамчун гарав гузошташуда аз рӯи  

амалиёти РЕПО барои савдо 

117529 Саҳмияҳои корхонаҳои давлатӣ барои савдо 

117531 Саҳмияҳои бонкҳо дар  Тоҷикистон барои савдо 

117533 Саҳмияҳои бонкҳои берун аз Тоҷикистон барои савдо 

117535 Саҳмияҳои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ барои савдо 

117537 Саҳмияҳои корхонаҳои Тоҷикистон барои савдо 

117539 Саҳмияҳои корхонаҳои берун аз Тоҷикистон барои савдо 

117541 Саҳмияҳои ҳамчун гарав гузошташуда аз рӯи амалиёти РЕПО 

барои савдо 

117543 Фонди махсус аз рӯи коғазҳои қиматнок барои савдо 

  

 КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК БАРОИ ФУРӮШ 

117545 Сертификатҳои исломии Бонки миллии Тоҷикистон барои фурӯш 

117547 Коғазҳои қиматноки исломии  Ҳукумати Тоҷикистон барои фурӯш 

117549 Векселҳои исломии давлатии Тоҷикистон барои фурӯш 

117551 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои давлатӣ барои фурӯш 

117553 Коғазҳои қиматноки исломии ҳукумати маҳаллӣ барои фурӯш 



117555 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои ИДМ барои фурӯш 

117557 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои Ташкилоти 

ҳамкории иқтисодӣ ва тарақиёт (ТҲИТ) барои фурӯш 

117559 Коғазҳои қиматноки исломии дигар давлатҳо барои фурӯш 

117561 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои Тоҷикистон барои 

фурӯш 

117563 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби корхонаҳои берун аз 

Тоҷикистон баровардашуда барои фурӯш 

117565 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби бонкҳои исломӣ дар 

ҳудуди Тоҷикистон баровардашуда барои фурӯш 

117567 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби бонкҳои исломӣ берун аз 

Тоҷикистон баровардашуда  барои фурӯш 

117569 Коғазҳои қиматноки исломии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 

барои фурӯш 

117571 Коғазҳои қиматноки исломии ҳамчун гарав гузошташуда аз рӯи 

амалиёти РЕПО барои фурӯш 

117573 Саҳмияҳои корхонаҳои давлатӣ барои фурӯш 

117575 Саҳмияҳои бонкҳо дар ҳудуди Тоҷикистон барои фурӯш 

117577 Саҳмияҳои бонкҳои берун аз Тоҷикистон барои фурӯш 

117579 Саҳмияҳои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ барои фурӯш 

117581 Саҳмияҳои корхонаҳо дар Тоҷикистон барои фурӯш 

117583 Саҳмияҳои корхонаҳои берун аз Тоҷикистон барои фурӯш 

117585 Саҳмияҳои ҳамчун гарав гузошташуда аз рӯи амалиёти РЕПО 

барои фурӯш 

117587 Фонди махсус аз рӯи коғазҳои қиматнок барои фурӯш 

  

 КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК ТО МУҲЛАТИ ПАРДОХТ 

117589 Сертификатҳои исломии Бонки миллии Тоҷикистон то муҳлати 

пардохт 

117591 Коғазҳои қиматноки исломии (вомбаргҳои) Ҳукумати Тоҷикистон 

то муҳлати пардохт 

117593 Векселҳои исломии давлатии хазинадории Тоҷикистон то муҳлати 

пардохт 

117595 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои давлатӣ то муҳлати 

пардохт 

117597 Коғазҳои қиматноки исломии ҳукумати маҳаллӣ то муҳлати 

пардохт 

117599 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои ИДМ то муҳлати 

пардохт 

117601 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои Ташкилоти 

ҳамкории иқтисодӣ ва тараққиёт (ТҲИТ) то муҳлати пардохт 



117603 Коғазҳои қиматноки исломии дигар давлатҳо то муҳлати пардохт 

117605 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои Тоҷикистон то муҳлати 

пардохт 

117607 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои берун аз Тоҷикистон то 

муҳлати пардохт 

117609 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби бонкҳои исломӣ дар               

Тоҷикистон баровардашуда то муҳлати пардохт 

117611 Коғазҳои қиматноки исломии бонкҳои берун аз Тоҷикистон то 

муҳлати пардохт 

117613 Коғазҳои қиматноки исломии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ то 

муҳлати пардохт 

117615 Коғазҳои қиматноки исломии таҳти  гарави амалиёти РЕПО то 

муҳлати пардохт 

117617 Саҳмияҳои корхонаҳои давлатӣ барои сармоягузории дарозмуҳлат 

117619 Саҳмияҳои бонкҳои Тоҷикистон барои сармоягузории дарозмуҳлат 

117621 Саҳмияҳои бонкҳои берун аз Тоҷикистон барои сармоягузории 

дарозмуҳлат 

117623 Саҳмияҳои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ барои сармоягузории 

дарозмуҳлат 

117625 Саҳмияҳои корхонаҳои Тоҷикистон барои сармоягузории 

дарозмуҳлат 

117627 Саҳмияҳои корхонаҳои берун аз Тоҷикистон барои сармоягузории 

дарозмуҳлат 

117629 Саҳмияҳои таҳти гарави амалиёти РЕПО барои сармоягузории 

дарозмуҳлат 

117631 Фонди махсус аз рӯи коғазҳои қиматнок барои сармоягузории 

дарозмуҳлат 

  

 КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК АЗ РӮИ АРЗИШИ ИСТЕҲЛОК 

117633 Сертификатҳои исломии БМТ аз рӯи арзиши истеҳлок 

117635 Коғазҳои қиматноки исломии  Ҳукумати Тоҷикистон аз 

рӯи арзиши истеҳлок 

117637 Векселҳои исломии давлатии хазинадории Тоҷикистон рӯи арзиши 

истеҳлок 

117639 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои давлатӣ аз рӯи арзиши 

истеҳлок 

117641 Коғазҳои қиматноки исломии ҳукумати маҳаллӣ аз рӯи арзиши 

истеҳлок 

117643 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои ИДМ аз рӯи арзиши 

истеҳлок 

117645 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои Ташкилоти 

ҳамкории иқтисодӣ ва тараққиёт (ТҲИТ) аз рӯи арзиши истеҳлок 

117647 Коғазҳои қиматноки исломии дигар давлатҳо аз рӯи арзиши 



истеҳлок 

117649 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби  корхонаҳо  дар 

Тоҷикистон баровардашуда аз рӯи арзиши истеҳлок 

117651 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои берун аз Тоҷикистон аз 

рӯи арзиши истеҳлок 

117653 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби  бонкҳои  исломӣ дар             

Тоҷикистон баровардашуда аз рӯи арзиши истеҳлок 

117655 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби бонкҳои исломӣ берун аз      

Тоҷикистон баровардашуда аз рӯи арзиши истеҳлок 

117657 Коғазҳои қиматноки исломии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ аз 

рӯи арзиши истеҳлок 

117659 Коғазҳои қиматноки исломии таҳти гарави амалиёти РЕПО аз рӯи 

арзиши истеҳлок 

  

 КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК АЗ РӮИ АРЗИШИ ВОҚЕӢ ТАВАССУТИ 

ДИГАР ДАРОМАДИ МАҶМӮӢ (АВТДДМ) 

117661 Сертификатҳои исломии БМТ аз рӯи АВТДДМ 

117663 Коғазҳои қиматноки исломии Ҳукумати Тоҷикистон 

рӯи АВТДДМ 

117665 Векселҳои исломии давлатии хазинадории Тоҷикистон рӯи 

АВТДДМ 

117667 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои давлатӣ аз рӯи АВТДДМ 

117669 Коғазҳои қиматноки исломии ҳукумати маҳаллӣ аз рӯи АВТДДМ 

117671 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои ИДМ аз рӯи 

АВТДДМ 

117673 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои Ташкилоти 

ҳамкории иқтисодӣ ва тараққиёт (ТҲИТ) аз рӯи АВТДДМ 

117675 Коғазҳои қиматноки исломии дигар давлатҳо аз рӯи АВТДДМ 

117677 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби  корхонаҳо баровардашуда 

дар Тоҷикистон аз рӯи АВТДДМ 

117679 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои берун аз Тоҷикистон аз 

рӯи АВТДДМ 

117681 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби  бонкҳои  исломӣ дар            

Тоҷикистон баровардашуда аз рӯи АВТДДМ 

117683 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби бонкҳои исломӣ берун аз      

Тоҷикистон баровардашуда аз рӯи АВТДДМ 

117685 Коғазҳои қиматноки исломии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ аз 

рӯи АВТДДМ 

117687 Коғазҳои қиматноки исломии таҳти гарави амалиёти РЕПО аз рӯи 

АВТДДМ 

117689 Саҳмияҳои корхонаҳои давлатӣ аз рӯи АВТДДМ 

117691 Саҳмияҳои бонкҳо дар Тоҷикистон аз рӯи АВТДДМ 

117693 Саҳмияҳои бонкҳо берун аз Тоҷикистон аз рӯи АВТДДМ 



117695 Саҳмияҳои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ аз рӯи АВТДДМ 

117697 Саҳмияҳои корхонаҳои Тоҷикистон аз рӯи АВТДДМ 

117699 Саҳмияҳои корхонаҳои берун аз Тоҷикистон аз рӯи АВТДДМ 

117701 Саҳмияҳои таҳти гарави амалиёти РЕПО аз рӯи АВТДДМ 

  

 КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК АЗ РӮИ АРЗИШИ ВОҚЕӢ ТАВАССУТИ 

ФОИДА Ё ЗАРАР (АВТФЗ) 

117703 Сертификатҳои исломии БМТ аз рӯи АВТФЗ 

117705 Коғазҳои қиматноки исломии  Ҳукумати Тоҷикистон 

рӯи АВТФЗ 

117707 Векселҳои исломии давлатии хазинадории Тоҷикистон рӯи АВТФЗ 

117709 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои давлатӣ аз рӯи АВТФЗ 

117711 Коғазҳои қиматноки исломии ҳукумати маҳаллӣ аз рӯи АВТФЗ 

117713 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои ИДМ аз рӯи АВТФЗ 

117715 Коғазҳои қиматноки исломии давлатҳои аъзои Ташкилоти 

ҳамкории иқтисодӣ ва тараққиёт (ТҲИТ) аз рӯи АВТФЗ 

117717 Коғазҳои қиматноки исломии дигар давлатҳо аз рӯи АВТФЗ 

117719 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби  корхонаҳо баровардашуда 

дар Тоҷикистон аз рӯи АВТФЗ 

117721 Коғазҳои қиматноки исломии корхонаҳои берун аз Тоҷикистон аз 

рӯи АВТФЗ 

117723 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби  бонкҳои  исломӣ дар             

Тоҷикистон баровардашуда аз рӯи АВТФЗ 

117725 Коғазҳои қиматноки исломии аз ҷониби бонкҳои исломӣ берун аз     

Тоҷикистон баровардашуда аз рӯи АВТФЗ 

117727 Коғазҳои қиматноки исломии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии 

исломӣ аз рӯи АВТФЗ 

117729 Коғазҳои қиматноки исломии таҳти гарави амалиёти РЕПО аз рӯи 

АВТФЗ 

117731 Саҳмияҳои корхонаҳои давлатӣ аз рӯи АВТФЗ 

117733 Саҳмияҳои бонкҳо дар Тоҷикистон аз рӯи АВТФЗ 

117735 Саҳмияҳои бонкҳо берун аз Тоҷикистон аз рӯи АВТФЗ 

117737 Саҳмияҳои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ аз рӯи АВТФЗ 

117739 Саҳмияҳои корхонаҳои Тоҷикистон аз рӯи АВТФЗ 

117741 Саҳмияҳоикорхонаҳои берун аз Тоҷикистон аз рӯи АВТФЗ 

117743 Саҳмияҳои таҳти гарави амалиёти РЕПО аз рӯи АВТФЗ 

  

117800 МЕТАЛЛҲО ВА САНГҲОИ ҚИМАТБАҲО БАРОИ ФУРӮШ 

117801 Металлҳои қиматбаҳо 

117803 Сангҳои қиматбаҳо 

117805 Тангаҳои қиматбаҳо 



117807 Фонди махсус аз рӯи амалиёт бо металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо 

барои фурӯш 

  

117900 АМАЛИЁТ БО АСЪОРИ ХОРИҶӢ 

117901 Азнавбаҳодиҳии амалиётҳои форвардӣ 

117903 Ҳисоби хариди асъори хориҷӣ бо шарти СПОТ 

117905 Ҳисоби хариди пули миллӣ бо шарти СПОТ 

117907 Азнавбаҳодиҳии амалиёти СВОП 

  

119000 ҲИСОББАРОБАРКУНИИ САРИДОРА/ФИЛИАЛҲО, 

ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ИСЛОМӢ ВА ТАШКИЛОТҲОИ 

ҚАРЗӢ 

119001 Ҳисоббаробаркунии Саридора/филиалҳо – пули миллӣ 

119003 Ҳисоббаробаркунии Саридора/филиалҳо – асъори хориҷӣ 

119005 Ҳисоббаробаркунии Саридора/филиалҳо – дар хориҷа 

119007 Ҳисоббаробаркунии ташкилотҳои қарзии исломӣ, ташкилотҳои 

қарзӣ – пули миллӣ 

119009 Ҳисоббаробаркунии  ташкилотҳои қарзии исломӣ, ташкилотҳои 

қарзӣ – асъори хориҷӣ 

119011 Интиқолҳои пулӣ - пули миллӣ 

119013 Интиқолҳои пулӣ - асъори хориҷӣ 

  

119100 ЗАМИН, БИНОИ ТАШКИЛОТ, МЕБЕЛ ВА ТАҶҲИЗОТ 

119101 Замин 

119103 Замин – афзоиши нарх 

119105 Бинои ташкилот – иморат дар раванди сохтмон 

119107 Бинои ташкилот – иморат 

119109 Фарсоиши ҷамъшудаи ҳисобшудаи бинои ташкилот – иморат 

119111 Бинои ташкилот – иморат – афзоиши нарх 

119113 Фарсоиши ҷамъшудаи ҳисобшудаи бинои ташкилот – иморат – 

афзоиши нарх 

119115 Ҳуқуқи иҷора  ва такмил (амволи ба иҷора гирифташуда) 

119117 Беэътиборсозии истеҳлоки ҷамъшуда – ҳуқуқи иҷора (амволи ба 

иҷорагирифташуда) 

119119 Ҳуқуқи иҷора ва такмил (амволи ба иҷорагирифташуда)– дар 

хориҷа 

119121 Беэътиборсозии истеҳлоки ҷамъшуда – ҳуқуқи иҷора ва такмил  

(амволи ба иҷорагирифташуда) дар хориҷа 

119123 Мебел, асбоб ва таҷҳизот 

119125 Фарсоиши ҷамъшудаи ҳисобшуда – мебел, асбоб ва таҷҳизот 

119127 Мебел асбоб ва таҷҳизот – дар хориҷа 



119129 Фарсоиши ҷамъшудаи ҳисобшуда – мебел, асбоб ва таҷҳизот – дар 

хориҷа 

119131 Таҷҳизоти ТИ ва идора 

119133 Фарсоиши ҷамъшудаи ҳисобшуда – таҷҳизоти ТИ ва идора 

119135 Воситаҳои нақлиёт 

119137 Фарсоиши ҷамъшудаи ҳисобшуда– воситаҳои нақлиёт 

119139 Воситаҳои асосии ба иҷора додашуда 

119141 Фарсоиши ҷамъшудаи ҳисобшуда – воситаҳои асосии ба иҷора 

додашуда 

119143 Сармоягузориҳо ба дороиҳои иҷора- иҷораи амалиётӣ 

119145 Фарсоиши ҷамъшудаи ҳисобшуда – сармоягузориҳо ба дороиҳои         

иҷора- иҷораи амалиётӣ 

119147 Гарави гирифташуда барои фурӯш 

119149 Фонди махсус аз рӯи гарави гирифташуда барои фурӯш 

119151 Иҷораи молиявӣ барои гирифтан 

119153 Маблағгузориҳои асосӣ 

  

119300 ДОРОИҲОИ ҒАЙРИМОДДӢ 

119301 Дороиҳои ғайримоддӣ 

119303 Истеҳлоки дороиҳои ғайримоддӣ 

  

119500 ДОРОИҲОИ ГИРИФТАШУДА  БАРОИ АНҶОМДИҲИИ 

ШАРТНОМАҲО АЗ РӮИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ИСЛОМӢ 

119501 Молҳои муробаҳа 

119503 Молҳои таварруқ 

119505 Сармоягузориҳо ба дороиҳои иҷора -  иҷораи молиявӣ 

  

119700 ДИГАР ДОРОИҲО 

119701 Маблағҳои пулӣ барои эҳтиёҷоти маъмулӣ 

119703 Чеку дигар ҳуҷҷатҳои баргардонидашудаи хазинавӣ – пули миллӣ 

119705 Чеку дигар ҳуҷҷатҳои баргардонидашудаи хазинавӣ – асъори 

хориҷӣ 

119707 Ҳисобҳо барои гирифтан – пули миллӣ 

119709 Фонди махсуси – ҳисобҳо барои гирифтан – пули миллӣ 

119711 Ҳисобҳо барои гирифтан – асъори хориҷӣ 

119713 Фонди махсуси – ҳисобҳо барои гирифтан – асъори хориҷӣ 

119715 Лавозимоти истифоданашудаи дафтардорӣ ва дигар лавозимот 

119717 Китобҳо 

119719 Хароҷотҳои қаблан пардохтшуда бо пули миллӣ 

119721 Хароҷотҳои қаблан пардохтшуда бо асъори хориҷӣ 

119723 Пешпардохт 

119725 Даромади ҳисобшуда барои гирифтан – пули миллӣ 



119727 Фонди махсуси - даромадҳои ҳисобшуда барои гирифтан – пули 

миллӣ 

119729 Даромади ҳисобшуда барои гирифтан – асъори хориҷӣ 

119731 Фонди махсуси - даромадҳои ҳисобшуда барои гирифтан – асъори 

хориҷӣ 

119733 Ҳисоби муросилшавандаи  хароҷотҳои ҳисобшуда барои пардохт – 

пули миллӣ 

119735 Ҳисоби муросилшавандаи хароҷотҳои ҳисобшуда барои пардохт – 

асъори хориҷӣ 

119737 Суди саҳмия барои гирифтан 

119739 Дороиҳо дар ташкилотҳои басташуда ва ё барҳамхуранда-пули 

миллӣ 

119741 Дороиҳо дар ташкилотҳои басташуда ва ё барҳамхуранда - асъори 

хориҷӣ 

119743 Фонди махсус аз рӯи дороиҳо дар ташкилотҳои басташуда ва ё 

барҳамхуранда 

119745 Камомади пули нақд – пули миллӣ 

119747 Фонди махсуси аз рӯи камомади пули нақд – пули миллӣ 

119749 Камомади пули нақд – асъори хориҷӣ 

119751 Фонди махсус аз рӯи камомади пули нақд – асъори хориҷӣ 

119753 Ҳисобҳои дебетӣ то маълум шудан - пули миллӣ 

119755 Ҳисобҳои дебетӣ то маълум шудан – асъори хориҷӣ 

119757 Дороиҳои гуногун – пули миллӣ 

119759 Дороиҳои гуногун – асъори хориҷӣ 

119761 Пешпардохти изофаи андоз 

119763 Дороиҳои мавқуфгузошташудаи андоз 

119765 Воситаҳои молиявӣ 

119767 Дороии мунҷамид – пули миллӣ 

119769 Дороии мунҷамид– асъори хориҷӣ 

119771 Фонди махсуси аз рӯи дороиҳои мунҷамид 

  

200000 УҲДАДОРИҲО 

  

200100 АМОНАТҲО 

200002 Амонатҳои дархостии резидентҳо аз рӯи вадиъа – пули миллӣ 

200004 Амонатҳои дархостии резидентҳо аз рӯи вадиъа – асъори хориҷӣ 

200006 Амонатҳои дархостии ғайрирезидентҳо  аз рӯи вадиъа– пули миллӣ 

200008 Амонатҳои дархостии ғайрирезидентҳо  аз рӯи вадиъа– асъори 

хориҷӣ 

200010 Амонатҳои дархостии буҷетии Ҳукумат аз рӯи вадиъа– пули миллӣ 

200012 Амонатҳои дархостии буҷетии Ҳукумат аз рӯи вадиъа– асъори 

хориҷӣ 

200014 Амонатҳои дархостии резидентҳо аз рӯи қарзи ҳасана – пули миллӣ 



200016 Амонатҳои дархостии резидентҳо аз рӯи қарзи ҳасана – асъори 

хориҷӣ 

200018 Амонатҳои дархостии ғайрирезидентҳо  аз рӯи қарзи ҳасана– пули 

миллӣ 

200020 Амонатҳои дархостии ғайрирезидентҳо  аз рӯи қарзи ҳасана– 

асъори хориҷӣ 

200022 Амонатҳои дархостии буҷетии Ҳукумат аз рӯи қарзи ҳасана – пули 

миллӣ 

200024 Амонатҳои дархостии буҷетии Ҳукумат аз рӯи қарзи ҳасана – 

асъори хориҷӣ 

200026 Амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи вадиъа – пули миллӣ 

200028 Амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи вадиъа – асъори хориҷӣ 

200040 Амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо  аз рӯи вадиъа– пули 

миллӣ 

200042 Амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо  аз рӯи вадиъа-асъори 

хориҷӣ 

200044 Амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи қарзи ҳасана – пули 

миллӣ 

200046 Амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи қарзи ҳасана-асъори 

хориҷӣ 

200048 Амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо  аз рӯи қарзи ҳасана– пули 

миллӣ 

200060 Амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо  аз рӯи қарзи ҳасана– 

асъори хориҷӣ 

200062 Амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи таварруқ – пули миллӣ 

200064 Амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи таварруқ – асъори 

хориҷӣ 

200066 Амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо  аз рӯи таварруқ– пули 

миллӣ 

200068 Амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо  аз рӯи таварруқ– асъори 

хориҷӣ 

200080 Амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи музораба – пули миллӣ 

200082 Амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи музораба – асъори 

хориҷӣ 

200084 Амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо  аз рӯи музораба-пули 

миллӣ 

200086 Амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо  аз рӯи музораба – асъори 

хориҷӣ 

200088 Амонатҳои муҳлатноки резидентҳо аз рӯи вадиъа – пули миллӣ 

200200 Амонатҳои муҳлатноки резидентҳо аз рӯи вадиъа – асъори хориҷӣ 

200202 Амонатҳои муҳлатноки ғайрирезидентҳоаз рӯи вадиъа – пули 

миллӣ 

200204 Амонатҳои муҳлатноки ғайрирезидентҳо аз рӯи вадиъа–асъори 



хориҷӣ 

200206 Амонатҳои муҳлатноки резидентҳо аз рӯи қарзи ҳасана – пули 

миллӣ 

200208 Амонатҳои муҳлатноки резидентҳо аз рӯи қарзи ҳасана–асъори 

хориҷӣ 

200210 Амонатҳои муҳлатноки ғайрирезидентҳо аз рӯи қарзи ҳасана – 

пули миллӣ 

200212 Амонатҳои муҳлатноки ғайрирезидентҳо аз рӯи қарзи ҳасана – 

асъори хориҷӣ 

200214 Амонатҳои муҳлатноки резидентҳо аз рӯи таварруқ – пули миллӣ 

200216 Амонатҳои муҳлатноки резидентҳо аз рӯи таварруқ – асъори 

хориҷӣ 

200218 Амонатҳои муҳлатноки ғайрирезидентҳо аз рӯи таварруқ – пули 

миллӣ 

200220 Амонатҳои муҳлатноки ғайрирезидентҳо аз рӯи таварруқ – асъори 

хориҷӣ 

200222 Амонатҳои муҳлатноки резидентҳо аз рӯи музораба – пули миллӣ 

200224 Амонатҳои муҳлатноки резидентҳо аз рӯи музораба – асъори 

хориҷӣ 

200226 Амонатҳои муҳлатноки ғайрирезидентҳо аз рӯи музораба-пули 

миллӣ 

200228 Амонатҳои муҳлатноки ғайрирезидентҳо аз рӯи музораба – асъори 

хориҷӣ 

  

200400 ҲИСОБҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ НОМАҲДУД 

200402 Ҳисобҳои сармоягузории номаҳдуди резидентҳо – пули миллӣ 

200404 Ҳисобҳои сармоягузории номаҳдуди резидентҳо – асъори хориҷӣ 

200406 Ҳисобҳои сармоягузории номаҳдуди ғайрирезидентҳо – пули 

миллӣ 

200408 Ҳисобҳои сармоягузории номаҳдуди ғайрирезидентҳо – асъори 

хориҷӣ 

200410 Захира барои баробаркунии фоидаи муштарӣ -ҳисобҳои 

сармоягузории номаҳдуди резидентҳо – пули миллӣ 

200412 Захира барои баробаркунии фоидаи муштарӣ - ҳисобҳои 

сармоягузории номаҳдуди резидентҳо – асъори хориҷӣ 

200414 Захира барои баробаркунии фоидаи муштарӣ -ҳисобҳои 

сармоягузории номаҳдуди ғайрирезидентҳо – пули миллӣ 

200416 Захира барои баробаркунии фоидаи муштарӣ - ҳисобҳои 

сармоягузории номаҳдуди ғайрирезидентҳо – асъори хориҷӣ 

200418 Захираи хавфи сармоягузорӣ -ҳисобҳои сармоягузории номаҳдуди 

резидентҳо – пули миллӣ 

200420 Захираи хавфи сармоягузорӣ - ҳисобҳои сармоягузории номаҳдуди 

резидентҳо – асъори хориҷӣ 



200422 Захираи хавфи сармоягузорӣ -ҳисобҳои сармоягузории номаҳдуди 

ғайрирезидентҳо – пули миллӣ 

200424 Захираи хавфи сармоягузорӣ - ҳисобҳои сармоягузории номаҳдуди 

ғайрирезидентҳо – асъори хориҷӣ 

  

200600 МАБЛАҒГУЗОРИИ СУБОРДИНАРӢ БАРОИ ПАРДОХТ 

200602 Маблағгузории субординарии бонкҳои исломӣ дар Тоҷикистон – 

пули миллӣ 

200604 Маблағгузории субординарии бонкҳои исломӣ дар Тоҷикистон – 

асъори хориҷӣ 

200606 Маблағгузории субординарии бонкҳои исломии хориҷӣ – пули 

миллӣ 

200608 Маблағгузории субординарии бонкҳои исломии хориҷӣ– 

асъори хориҷӣ 

200610 Маблағгузории субординарии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии 

исломӣ дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

200612 Маблағгузории субординарии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии 

исломӣ дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

  

200800 БАРОИ ПАРДОХТ БА ҲУКУМАТ 

200802 Барои пардохт ба Ҳукумат – пули миллӣ 

200804 Барои пардохт ба Ҳукумат – асъори хориҷӣ 

  

202000 БАРОИ ПАРДОХТ БА БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

202002 Барои пардохт ба Бонки миллии Тоҷикистон – пули миллӣ 

202004 Барои пардохт ба Бонки миллии Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

  

202200 СУРАТҲИСОБҲОИ МУРОСИЛОТӢ БАРОИ ПАРДОХТ 

202202 Суратҳисобҳои муросилотӣ барои пардохт ба бонкҳо дар 

Тоҷикистон - пули миллӣ 

202204 Суратҳисобҳои муросилотӣ барои пардохт ба бонкҳо дар 

Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

202206 Суратҳисобҳои муросилотии бонкҳои хориҷӣ - пули миллӣ 

202208 Суратҳисобҳои муросилотии бонкҳои хориҷӣ - асъори хориҷӣ 

202210 Суратҳисобҳои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – 

пули миллӣ 

202212 Суратҳисобҳои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон – 

асъори хориҷӣ 

202214 Суратҳисобҳои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии хориҷӣ-пули 

миллӣ 

202216 Суратҳисобҳои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии хориҷӣ – асъори 

хориҷӣ 

  



202400 ҶОЙГИРКУНИИ МУҲЛАТНОК 

202402 Ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

202404 Ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

202406 Ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳои хориҷӣ – пули миллӣ 

202408 Ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳои хориҷӣ – асъори хориҷӣ 

  

202600 ҶОЙГИРКУНИИ МУҲЛАТНОКИ  ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ 

ҒАЙРИБОНКӢ,  ТАШКИЛОТҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРДИ 

ИСЛОМӢ  ВА ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ҒАЙРИБОНКИИ 

ИСЛОМӢ 

202602 Ҷойгиркунии муҳлатноки ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ,  

ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ  ва ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкии исломӣ дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

202604 Ҷойгиркунии муҳлатноки  ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ,  

ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ  ва ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкии исломӣ дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

  

202800 ҶОЙГИРКУНИИ БАЙНИБОНКӢ 

202802 Ҷойгиркунии байнибонкии бонкҳо дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

202804 Ҷойгиркунии байнибонкии бонкҳо дар Тоҷикистон – асъори 

хориҷӣ 

202806 Ҷойгиркунии байнибонкии бонкҳои хориҷӣ – пули миллӣ 

202808 Ҷойгиркунии байнибонкии бонкҳои хориҷӣ – асъори хориҷӣ 

202810 Ҷойгиркунии байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ,  

ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ ва ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкии исломӣ дар Тоҷикистон – пули миллӣ 

202812 Ҷойгиркунии байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ,  

ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ  ва ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкии исломӣ  дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

202814 Ҷойгиркунии байнибонкии ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ,  

ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ  ва ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкии исломии   хориҷӣ – пули миллӣ 

202816 Ҷойгиркунии байнибонкии  ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ,  

ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ  ва ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкии исломии  хориҷӣ – асъори хориҷӣ 

  

204000 БАРОИ ПАРДОХТ ДАР АСОСИ РЕПОИ ИСЛОМӢ 

204002 Барои пардохт дар асоси РЕПОИ исломӣ – пули миллӣ 

204004 Барои пардохт дар асоси РЕПОИ исломӣ – асъори хориҷӣ 

  

204200 КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОКИ ИСЛОМИИ АЗ ҶОНИБИ 

ТАШКИЛОТ БАРОВАРДАШУДА 

204202 Коғазҳои қиматноки исломии ташкилотҳо – пули миллӣ 

204204 Коғазҳои қиматноки исломии ташкилотҳо – асъори хориҷӣ 



  

204400 БАРОИ ПАРДОХТ – ДИГАР 

204402 Уҳдададориҳо аз рӯи иҷораи бино - пули миллӣ 

204404 Уҳдададориҳо аз рӯи иҷораи бино – асъори хориҷӣ 

204406 Уҳдададориҳо дар назди ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ – 

пули миллӣ 

204408 Уҳдададориҳо дар назди ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ -

асъори хориҷӣ 

204410 Уҳдадориҳо аз рӯи иҷораи молиявӣ- пули миллӣ 

204412 Уҳдадориҳо аз рӯи иҷораи молиявӣ-  асъори хориҷӣ 

  

204600 ВОСИТАҲОИ МОЛИЯВӢ 

204602 Воситаҳои молиявӣ 

  

204800 ПАЗИРАҲО (АКСЕПТҲО) БАРОИ ПАРДОХТ 

204802 Пазираҳои бонкҳо дар Тоҷикистон - пули миллӣ 

204804 Пазираҳои бонкҳо дар Тоҷикистон – асъори хориҷӣ 

204806 Пазираҳои бонкҳои хориҷӣ - пули миллӣ 

204810 Пазираҳои бонкҳои хориҷӣ - асъори хориҷӣ 

  

206000 ҲИСОББАРОБАРКУНИИ САРИДОРА/ФИЛИАЛҲО 

206002 Ҳисоббаробаркунии Саридора/филиалҳо – пули миллӣ 

206004 Ҳисоббаробаркунии Саридора/филиалҳо – асъори хориҷӣ 

206006 Ҳисоббаробаркунии Саридора/филиалҳо – дар хориҷа 

  

206200 ҲИСОББАРОБАРКУНИИ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ИСЛОМӢ 

206202 Ҳисоббаробаркунии ташкилотҳои қарзии исломӣ – пули миллӣ 

206204 Ҳисоббаробаркунии ташкилотҳои қарзии исломӣ – асъори хориҷӣ 

  

206400 ИНТИҚОЛҲОИ ПУЛӢ 

206402 Интиқолҳои пулӣ - пули миллӣ 

206404 Интиқолҳои пулӣ - асъори хориҷӣ 

  

206800 ДАРОМАДИ ҲИСОБШУДА ВА ДИГАР ХАРОҶОТ БАРОИ 

ПАРДОХТ 

206802 Даромади ҳисобшуда барои пардохт – пули миллӣ 

206804 Даромади ҳисобшуда барои пардохт – асъори хориҷӣ 

206806 Андоз аз фоида барои пардохт 

206808 Дигар хароҷоти ҳисобшуда барои пардохт – пули миллӣ 

206810 Дигар хароҷоти ҳисобшуда барои пардохт – асъори хориҷӣ 

206812 Ҳисоби муросилшавандаи даромади ҳисобшуда барои гирифтан – 



пули миллӣ 

206814 Ҳисоби муросилшавандаи даромади ҳисобшуда барои гирифтан – 

пули миллӣ 

  

208000 АМАЛИЁТ БО АСЪОРИ ХОРИҶӢ 

208002 Азнавбаҳодиҳии амалиётҳои форвардӣ 

208004 Ҳисоби фурӯши асъори хориҷӣ тибқи шартҳои СПОТ 

208006 Ҳисоби фурӯши пули миллӣ тибқи шартҳои СПОТ 

208008 Азнавбаҳодиҳии амалиёти СВОП 

  

208200 ПЕШПАРДОХТИ  ГИРИФТАШУДА 

208202 Даромади татбиқнашуда – пули миллӣ 

208204 Даромади татбиқнашуда – асъори хориҷӣ 

208206 Даромади татбиқнашуда аз ҳисоби фурӯши/ мубодилаи дороиҳо 

208208 Дигар даромади гирифтаи коркарданашуда 

  

208400 ДИГАР УҲДАДОРИҲО 

208402 Ҳисобҳои дигар барои пардохт – пули миллӣ 

208404 Ҳисобҳои дигар барои пардохт – асъори хориҷӣ 

208406 Андоз аз музди кор барои пардохт 

208408 Иҷорапулӣ барои пардохт 

208420 Ҳақгузорӣ ба Фонди ҳифзи иҷтимоӣ барои пардохт 

208422 Суди саҳмия барои пардохт 

208424 Суратҳисобҳои ғайрифаъоли байнибонкӣ – пули миллӣ 

208426 Суратҳисобҳои ғайрифаъоли байнибонкӣ – асъори хориҷӣ 

208428 Суратҳисобҳои ғайрифаъоли муштариён – пули миллӣ 

208440 Суратҳисобҳои ғайрифаъоли муштариён – асъори хориҷӣ 

208442 Ҳисобҳо то маълум шудан – пули миллӣ 

208444 Ҳисобҳо то маълум шудан – асъори хориҷӣ 

208446 Дигар уҳдадориҳо – пули миллӣ 

208448 Дигар уҳдадориҳо – асъори хориҷӣ 

208460 Дигар андозҳо ба буҷети давлатӣ 

208462 Саҳмияҳои имтиёзноки муҳлаташон муайян 

208464 Барзиёдии пули нақд ва дигар дороиҳо (арзишҳо) бо пули миллӣ 

208466 Барзиёдии пули нақд ва дигар дороиҳо (арзишҳо) бо асъори хориҷӣ 

208468 Нафақа барои пардохт 

208480 Фонд барои Раёсат 

208482 Уҳдадориҳои андозии мавқуфгузошташуда 

208484 Фонди махсус аз рӯи уҳдадориҳои шартӣ 

208486 Пешпардохт - таъминот (Hamish jiddiyah) барои амалиёти 



муробаҳа 

208488 Закот барои пардохт 

208600 Пардохтҳо барои хайрия 

208602 Фонди умумӣ аз рӯи дороиҳои фаъол 

  

300000 САРМОЯ 

300300 Сармояи саҳомӣ 

300301 Сармояи пардохтшудаи саҳомӣ - саҳмияҳои имтиёздор 

300303 Сармояи пардохтшудаи саҳомӣ - саҳмияҳои оддӣ 

300305 Фоидаи тақсимнашуда/зарари солҳои гузашта 

300307 Фоида/зарари соли гузашта 

300309 Захира барои амалиёти ояндаи ташкилот 

300311 Захира барои суғурта 

300313 Захира барои ҳолатҳои ғайричашмдошт 

300315 Захираи умумӣ аз фоида 

300317 Захираи умумӣ аз хароҷот 

300319 Захираи умумӣ барои дороиҳои фаъол 

300321 Захираи махсус барои дороиҳои ғайрифаъол 

  

300500 ЗАХИРА БАРОИ БАРОБАРКУНИИ ФОИДАИ ТАШКИЛОТИ 

ҚАРЗИИ ИСЛОМӢ - ҲИСОБҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ 

НОМАҲДУД 

300501 Захира барои баробаркунии фоида - ҳисобҳои сармоягузории 

номаҳдуди резидентҳо- пули миллӣ 

300503 Захира барои баробаркунии фоида - ҳисобҳои сармоягузории 

номаҳдуди резидентҳо- асъори хориҷӣ 

300505 Захира барои баробаркунии фоида - ҳисобҳои сармоягузории 

номаҳдуди ғайрирезидентҳо- пули миллӣ 

300507 Захира барои баробаркунии фоида - ҳисобҳои сармоягузории 

номаҳдуди ғайрирезидентҳо- асъори хориҷӣ 

  

300700 САРМОЯИ ИЗОФА 

300701 Сармояи изофа 

  

300900 ЗАХИРАИ АЗНАВБАҲОДИҲӢ 

300901 Захираи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ 

300903 Захираи азнавбаҳодии коғазҳои қиматнок 

300905 Дигар захираҳои сармоя 

  

301700 ФОИДА/ЗАРАРИ СОЛИ ҶОРӢ 

301701 Фоида/зарари соли ҷорӣ 

  

301900 МАБЛАҒГУЗОРИИ СУБОРДИНАРИИ ТАХАССУСӢ 



301901 Қарзҳои субординарии тахассусӣ 

  

400000 ДАРОМАД 

400202 Даромад аз БМТ 

400204 Даромад аз сертификатҳои исломии БМТ барои савдо 

400206 Даромад аз сертификатҳои исломии БМТ барои фурӯш 

400208 Даромад аз сертификатҳои исломии БМТ то муҳлати пардохт 

400210 Даромад аз сертификатҳои исломии БМТ аз рӯи арзиши истеҳлок 

400212 Даромад аз сертификатҳои исломии БМТ аз рӯи АВТДДМ 

400214 Даромад аз сертификатҳои исломии БМТ аз рӯи АВТФЗ 

  

400400 ДАРОМАД АЗ СУРАТҲИСОБҲОИ МУРОСИЛОТӢ/ҶОРӢ ДАР 

ДИГАР БОНКҲО 

400402 Даромад аз суратҳисобҳои муросилотии бонкҳо дар Тоҷикистон 

400404 Даромад аз суратҳисобҳои муросилотии бонкҳо дар хориҷа 

  

400600 ДАРОМАД АЗ ҶОЙГИРКУНИИ МУҲЛАТНОК 

400602 Даромад аз ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар Тоҷикистон 

400604 Даромад аз ҷойгиркунии муҳлатноки бонкҳо дар хориҷа 

  

400800 ДАРОМАД АЗ ҶОЙГИРКУНИИ МУҲЛАТНОКИ  

ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ҒАЙРИБОНКӢ,  ТАШКИЛОТҲОИ 

МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ ВА ТАШКИЛОТҲОИ 

ҚАРЗИИ ҒАЙРИБОНКИИ ИСЛОМӢ 

400802 Даромад аз ҷойгиркунии муҳлатноки  ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкӣ,  ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ  ва 

ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии исломӣ дар Тоҷикистон 

400804 Даромад аз ҷойгиркунии муҳлатноки  ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкӣ,  ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ  ва 

ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии исломӣ  дар хориҷа 

  

402000 ДАРОМАД АЗ ҶОЙГИРКУНИИ БАЙНИБОНКӢ 

402002 Даромад аз ҷойгиркунии байнибонкӣ дар бонкҳои Тоҷикистон 

402004 Даромад аз ҷойгиркунии байнибонкӣ дар бонкҳои хориҷа 

402006 Даромад аз ҷойгиркунии байнибонкӣ дар ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкии Тоҷикистон 

402008 Даромад аз ҷойгиркунии байнибонкӣ дар ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкии хориҷа 

  

402200 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ СУБОРДИНАРӢ 

402202 Даромад аз маблағгузориҳои субординарии бонкҳои исломӣ дар 

Тоҷикистон 

402204 Даромад аз маблағгузориҳои субординарии бонкҳои исломӣ дар 

хориҷа 



402206 Даромад аз маблағгузориҳои субординарии ташкилотҳои 

маблағгузории хурди исломӣ дар Тоҷикистон 

402208 Даромад аз маблағгузориҳои субординарии ташкилотҳои 

маблағгузории хурди исломӣ дар хориҷа 

402210 Даромад аз маблағгузориҳои субординарии ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкии исломӣ дар Тоҷикистон 

402212 Даромад аз маблағгузориҳои субординарии ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкии исломӣ дар хориҷа 

  

402400 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ БАЙНИБОНКӢ 

402402 Даромад аз маблағгузориҳои байнибонкӣ дар Тоҷикистон 

402404 Даромад аз маблағгузориҳои байнибонкӣ ба бонкҳо дар хориҷа 

402406 Даромад аз маблағгузориҳои байнибонкӣ ба ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкӣ дар Тоҷикистон 

  

402600 ДАРОМАД АЗ САРМОЯГУЗОРӢ БА АМАЛИЁТИ 

РЕПОИ ИСЛОМӢ 

402602 Даромад аз сармоягузорӣ ба амалиёти РЕПОИ исломӣ 

  

402800 ДАРОМАД АЗ ИЗОФАБАРДОШТ (ОВЕРДРАФТ) 

402802 Даромад аз изофабардошт ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

402804 Даромад аз изофабардошт ба корхонаҳои кишоварзӣ 

402806 Даромад аз изофабардошт ба корхонаҳои давлатӣ 

402808 Даромад аз изофабардошт ба соҳибкорон 

402810 Даромад аз изофабардошт ба шахсони воқеӣ 

402812 Даромад аз рӯи дигар изофабардошт 

  

404000 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ ҚАРЗИ ҲАСАНА 

404002 Даромад аз маблағгузориҳои қарзи ҳасана ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

404004 Даромад аз маблағгузориҳои қарзи ҳасана ба корхонаҳои 

кишоварзӣ 

404006 Даромад аз маблағгузориҳои қарзи ҳасана ба корхонаҳои давлатӣ 

404008 Даромад аз маблағгузориҳои қарзи ҳасана ба соҳибкорон 

404010 Даромад аз маблағгузориҳои қарзи ҳасана ба шахсони воқеӣ 

404012 Даромад аз дигар маблағгузориҳои қарзи ҳасана 

  

404200 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ МУРОБАҲА 

404202 Даромад аз маблағгузориҳои муробаҳа ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

404204 Даромад аз маблағгузориҳои муробаҳа ба корхонаҳои кишоварзӣ 

404206 Даромад аз маблағгузориҳои муробаҳа ба корхонаҳои давлатӣ 

404208 Даромад аз маблағгузориҳои муробаҳа ба соҳибкорон 

404210 Даромад аз маблағгузориҳои муробаҳа ба шахсони воқеӣ 



404212 Даромад аз дигар маблағгузориҳои муробаҳа 

  

404200 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ ТАВАРРУҚ 

404214 Даромад аз маблағгузориҳои таварруқ ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

404216 Даромад аз маблағгузориҳои таварруқ ба корхонаҳои кишоварзӣ 

404218 Даромад аз маблағгузориҳои таварруқ ба корхонаҳои давлатӣ 

404220 Даромад аз маблағгузориҳои таварруқ ба соҳибкорон 

404222 Даромад аз маблағгузориҳои таварруқ ба шахсони воқеӣ 

404224 Даромад аз дигар маблағгузориҳои таварруқ 

  

404200 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ ИҶОРА 

404226 Даромад аз маблағгузориҳои иҷора ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

404228 Даромад аз маблағгузориҳои иҷора ба корхонаҳои кишоварзӣ 

404230 Даромад аз маблағгузориҳои иҷора ба корхонаҳои давлатӣ 

404232 Даромад аз маблағгузориҳои иҷора ба соҳибкорон 

404234 Даромад аз маблағгузориҳои иҷора ба шахсони воқеӣ 

404236 Даромад аз дигар маблағгузориҳои иҷора 

  

404200 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ ИҶОРАИ МУНТАҲИЯ 

БИТТАМЛИК 

404238 Даромад аз маблағгузориҳои иҷораи мунтаҳия биттамлик ба 

корхонаҳои тиҷоратӣ 

404240 Даромад аз маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия биттамлик  ба 

корхонаҳои кишоварзӣ 

404242 Даромад аз маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия биттамлик ба 

корхонаҳои давлатӣ 

404244 Даромад аз маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия биттамлик ба 

соҳибкорон 

404246 Даромад аз маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия биттамлик ба 

шахсони воқеӣ 

404248 Даромад аз дигар маблағгузориҳои  иҷораи мунтаҳия биттамлик 

  

404200 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ МУЗОРАБА 

404250 Даромад аз маблағгузориҳои музораба ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

404252 Даромад аз маблағгузориҳои музораба ба корхонаҳои кишоварзӣ 

404254 Даромад аз маблағгузориҳои музораба ба корхонаҳои давлатӣ 

404256 Даромад аз маблағгузориҳои музораба ба соҳибкорон 

404258 Даромад аз маблағгузориҳои музораба ба шахсони воқеӣ 

404260 Даромад аз дигар маблағгузориҳои музораба 

  

404200 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ МУШОРАКА 

404262 Даромад аз маблағгузориҳои мушорака ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

404264 Даромад аз маблағгузориҳои мушорака ба корхонаҳои кишоварзӣ 



404266 Даромад аз маблағгузориҳои мушорака ба корхонаҳои давлатӣ 

404268 Даромад аз маблағгузориҳои мушорака ба соҳибкорон 

404270 Даромад аз маблағгузориҳои мушорака ба шахсони воқеӣ 

404272 Даромад аз дигар маблағгузориҳои мушорака 

  

404200 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ МУШОРАКАИ 

МУТАНАҚИСА 

404274 Даромад аз маблағгузориҳои мушоракаи мутанақиса ба корхонаҳои 

тиҷоратӣ 

404276 Даромад аз маблағгузориҳои мушоракаи мутанақиса ба корхонаҳои 

кишоварзӣ 

404278 Даромад аз маблағгузориҳои мушоракаи мутанақиса  ба 

корхонаҳои давлатӣ 

404280 Даромад аз маблағгузориҳои мушоракаи  мутанақиса ба 

соҳибкорон 

404282 Даромад аз маблағгузориҳои мушоракаи мутанақиса  ба шахсони 

воқеӣ 

404284 Даромад аз дигар маблағгузориҳои мушоракаи  мутанақиса 

  

404200 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ САЛАМ 

404286 Даромад аз маблағгузориҳои салам ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

404288 Даромад аз маблағгузориҳои салам ба корхонаҳои кишоварзӣ 

404290 Даромад аз маблағгузориҳои салам ба корхонаҳои давлатӣ 

404292 Даромад аз маблағгузориҳои салам ба соҳибкорон 

404294 Даромад аз маблағгузориҳои салам ба шахсони воқеӣ 

404296 Даромад аз дигар маблағгузориҳои салам 

  

404200/404400 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ ИСТИСНО 

404298 Даромад аз маблағгузориҳои истисно ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

404402 Даромад аз маблағгузориҳои истисно ба корхонаҳои кишоварзӣ 

404404 Даромад аз маблағгузориҳои истисно ба корхонаҳои давлатӣ 

404406 Даромад аз маблағгузориҳои истисно ба соҳибкорон 

404408 Даромад аз маблағгузориҳои истисно ба шахсони воқеӣ 

404410 Даромад аз дигар маблағгузориҳои истисно 

  

404600 ДАРОМАД АЗ ҲИСОБҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ НОМАҲДУД 

404602 Фоида аз ҳисобҳои сармоягузории номаҳдуд 

  

404800 ДАРОМАД АЗ ҲИСОБҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ МАҲДУД 

404802 Ҳаққи хизмат барои ваколат аз ҳисобҳои сармоягузории маҳдуд 

404804 Фоида аз ҳисобҳои сармоягузории маҳдуд 

  



408000 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ ИПОТЕКА 

408002 Даромад аз маблағгузориҳои ипотека ба шахсони ҳуқуқӣ 

408004 Даромад аз маблағгузориҳои ипотека ба шахсони воқеӣ 

  

408200 ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲОИ ЭЪТИБОРНОМА 

408202 Даромад аз маблағгузориҳои эътиборнома ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

408204 Даромад аз маблағгузориҳои эътиборнома ба корхонаҳои 

кишоварзӣ 

408206 Даромад аз маблағгузориҳои эътиборнома ба корхонаҳои давлатӣ 

408208 Даромад аз маблағгузориҳои эътиборнома ба соҳибкорон 

408220 Даромад аз маблағгузориҳои эътиборнома ба ширкатҳои лизингӣ 

408222 Даромад аз дигар маблағгузориҳои эътиборнома 

408224 Даромад аз маблағгузориҳои эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ 

ба корхонаҳои тиҷоратӣ 

408226 Даромад аз маблағгузориҳои эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ 

ба корхонаҳои кишоваврзӣ 

408228 Даромад аз маблағгузориҳои эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ 

ба корхонаҳои давлатӣ 

408240 Даромад аз маблағгузориҳои эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ 

ба соҳибкорон 

408242 Даромад аз маблағгузориҳои эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои трастӣ 

ба ширкатҳои лизингӣ 

408244 Даромад аз дигар маблағгузориҳои эътиборнома таҳти ҳуҷҷатҳои 

трастӣ 

  

408400 ДИГАР ДАРОМАД АЗ МАБЛАҒГУЗОРИҲО 

408402 Пардохтҳои ҷубронӣ 

408404 Даромад аз иҷораи амалиётӣ 

408406 Дигар даромадҳо 

  

408600 ДАРОМАД АЗ ҲАҚҚИ ХИЗМАТИ (КОМИССИЯИ) ТАШКИЛОТ 

408602 Даромад аз ҳаққи хизмати (комиссияи) ташкилот 

408604 Даромади комиссионӣ аз хизматрасонии суратҳисобҳои амонатӣ 

408606 Даромади комиссионӣ аз хизматрасонии суратҳисобҳои 

сармоягузорӣ 

408608 Даромади комиссионӣ аз интиқолҳо 

  

408610 ДАРОМАД АЗ ХИЗМАТРАСОНИИ БОНКӢ/ПАРДОХТ БАРОИ 

ХИЗМАТ 

408612 Даромад аз хизматрасонии маблағгузориҳо 

408614 Даромад аз хизматрасонии ҳисобҳои ғайритавозунӣ 

  

408800 ДАРОМАД АЗ КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК ВА МЕТАЛҲОИ 



ҚИМАТБАҲО 

408802 Даромад ва дисконт аз коғазҳои қиматнок барои савдо 

408804 Даромад ва дисконт аз коғазҳои қиматнок барои фурӯш 

408806 Даромад ва дисконт аз коғазҳои қиматноки то муҳлати пардохт 

408808 Даромад аз коғазҳои қиматнок барои фурӯш 

408810 Даромад аз коғазҳои қиматнокибо арзиши истеҳлок 

нигоҳдошташаванда 

408812 Даромад аз коғазҳои қиматноки тибқи АВТДДМ 

нигоҳдошташаванда 

408814 Даромад аз коғазҳои қиматноки тибқи АВТФЗ нигоҳдошташаванда 

408816 Даромад аз афзудани арзиши бозории коғазҳои қиматнок барои 

савдо 

408818 Даромад аз афзудани арзиши бозории коғазҳои қиматнок барои 

фурӯш 

408820 Даромад аз афзудани арзиши бозории коғазҳои қиматноки то 

муҳлатипардохт 

408822 Даромад аз афзудани арзиши бозории коғазҳои қиматнок аз рӯи 

АВТФЗ 

408824 Даромад аз афзудани арзиши бозории металлҳо ва сангҳои 

қиматбаҳо 

408826 Даромад аз фурӯши металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо 

  

422000 ДАРОМАД АЗ АМАЛИЁТ БО АСЪОРИ ХОРИҶӢ 

422002 Даромад аз амалиёт бо асъори хориҷӣ 

422004 Даромад аз амалиёти форвардӣ 

422006 Даромад аз амалиёти СВОП 

422008 Даромад аз азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ 

  

422200 ДАРОМАД АЗ ИҶОРА 

422202 Даромад аз иҷораи амволи хусусӣ 

422204 Даромад аз иҷораи амволи харидашуда 

  

422400 ДАРОМАД АЗ СУДИ САҲМИЯ 

422402 Даромад аз суди саҳмияи сармоягузориҳо барои савдо 

422404 Даромад  аз суди саҳмияи  сармоягузориҳо барои фурӯш 

422406 Суди саҳмия аз сармоягузориҳо то муҳлати пардохт 

422408 Суди саҳмия аз коғазҳои қиматноки тибқи АВТДДМ 

нигоҳдошташаванда 

422410 Суди саҳмия аз коғазҳои қиматноки тибқи АВТФЗ 

нигоҳдошташаванда 

  

422600 ДАРОМАДИ ГУНОГУН 

422602 Даромад аз барқарорсозии дороиҳои аз ҳисоб хориҷшуда 



422604 Даромад аз фурӯш ё аз ҳисоб хориҷ кардани иморат, мебел ва 

таҷҳизоти ташкилот 

422606 Даромад аз фурӯш ё аз ҳисоб хориҷ кардани амволи ғайриманқул 

ва дигар амволи хусусӣ ё харидашуда 

422608 Даромад аз фурӯши дороиҳои ба гарав гузошташуда 

422610 Даромад аз бурди мурофиаи судӣ 

422612 Даромад аз хайрия 

422614 Даромад аз амалиёти ислоҳии солҳои гузашта 

  

422800 ДАРОМАД АЗ АМАЛИЁТИ ҒАЙРИТАВОЗУНӢ 

422802 Даромад аз амалиёти ғайритавозунӣ 

422804 Даромад аз амалиёти ба боварӣ асосёфта (трастӣ) 

422806 Дигар даромадҳо 

  

424000 ДАРОМАД АЗ БАРҚАРОРСОЗИИ ҲИСОБҲОИ 

ПАРДОХТНАШУДА 

424002 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи 

маблағгузориҳои байнибонкӣ 

424004 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи 

ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 

424006 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи арзиши 

маблағгузорӣ 

424008 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи арзиши 

маблағгузории таҷдидшуда 

424010 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи векселҳои 

харидашуда 

424012 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи арзиши 

иҷораи молиявӣ (лизинг) 

424014 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи 

сармоягузориҳо барои савдо 

424016 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи 

сармоягузориҳо барои фурӯш 

424018 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи 

сармоягузориҳо то муҳлати пардохт 

424020 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи арзиши 

металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо 

424022 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи бонкҳои 

басташуда ва ё барҳамхӯранда 

424024 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи арзиши 

дигар дороиҳо 

424026 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи 

изофабардошт (овердрафт) 

424028 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи арзиши 



маблағгузориҳои ипотекӣ 

424030 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи арзиши 

гарави гирифташуда барои фурӯш 

424032 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи суратҳисобҳо 

барои гирифтан 

424034 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи даромади 

ҳисобшуда барои гирифтан 

424036 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи камомади 

хазина 

424038 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи уҳдадориҳои 

шартӣ 

424040 Даромад аз барқарорсозии ҳисобҳои пардохтнашудаи дороиҳои 

мунҷамид 

  

500000 ХАРОҶОТ 

  

 ТАҚСИМОТ БА АМОНАТГУЗОРОН ВА ДОРАНДАГОНИ 

СУРАТҲИСОБҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ 

500100 ХАРОҶОТ АЗ АМОНАТҲОИ ДАРХОСТӢ 

500101 Хароҷот барои амонатҳои дархостии резидентҳо аз рӯи вадиъа 

500103 Хароҷот барои амонатҳои дархостии ғайрирезидентҳо аз рӯи 

вадиъа 

500105 Хароҷот барои амонатҳои дархостии буҷетии Ҳукумат аз рӯи 

вадиъа 

500107 Хароҷот барои амонатҳои дархостии резидентҳо аз рӯи қарзи 

ҳасана 

500109 Хароҷот барои амонатҳои дархостии ғайрирезидентҳо аз рӯи қарзи 

ҳасана 

500111 Хароҷот барои амонатҳои дархостии буҷетии Ҳукумат аз рӯи қарзи 

ҳасана 

  

500300 ХАРОҶОТ АЗ АМОНАТҲОИ ПАСАНДОЗӢ 

500301 Хароҷот барои амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи вадиъа 

500303 Хароҷот барои амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо аз рӯи 

вадиъа 

500305 Хароҷот барои амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи қарзи 

ҳасана 

500307 Хароҷот барои амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо аз рӯи 

қарзи ҳасана 

500309 Хароҷот барои амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи таварруқ 

500311 Хароҷот барои амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо аз рӯи 

таварруқ 

500313 Хароҷот барои амонатҳои пасандозии резидентҳо аз рӯи музораба 



500315 Хароҷот барои амонатҳои пасандозии ғайрирезидентҳо аз рӯи 

музораба 

  

500500 ХАРОҶОТАЗ АМОНАТҲОИ (ПАСАНДОЗҲО) МУҲЛАТНОК 

500501 Хароҷот барои амонатҳои (пасандозҳо) муҳлатноки резидентҳо аз 

рӯи вадиъа 

500503 Хароҷот барои амонатҳои (пасандозҳо) муҳлатноки 

ғайрирезидентҳо аз рӯи вадиъа 

500505 Хароҷот барои амонатҳои (пасандозҳо) муҳлатноки резидентҳо аз 

рӯи қарзи хасана 

500507 Хароҷот барои амонатҳои (пасандозҳо) муҳлатноки 

ғайрирезидентҳо аз рӯи қарзи хасана 

500509 Хароҷот барои амонатҳои (пасандозҳо) муҳлатноки резидентҳо аз 

рӯи таварруқ 

500511 Хароҷотҳо барои амонатҳои (пасандозҳо) муҳлатноки 

ғайрирезидентҳо аз рӯи таварруқ 

500513 Хароҷот барои амонатҳои (пасандозҳо) муҳлатноки резидентҳо аз 

рӯи музораба 

500515 Хароҷот барои амонатҳои (пасандозҳо) муҳлатноки 

ғайрирезидентҳо аз рӯи музораба 

  

500700 ХАРОҶОТ АЗ ҲИСОБҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ НОМАҲДУД 

500701 Хароҷот аз ҳисобҳои сармоягузории номаҳдуди резидентҳо 

500703 Хароҷот аз ҳисобҳои сармоягузории номаҳдуди ғайрирезидентҳо 

  

500900 ХАРОҶОТ АЗ ДИГАР АМОНАТҲО ВА УҲДАДОРИҲОИ 

МУШОБЕҲ 

500901 Хароҷот аз рӯи векселҳо барои пардохт - БМТ 

500903 Хароҷот аз суратҳисобҳои муросилотӣ 

500905 Хароҷот аз ҷойгиркунии муҳлатнок 

500907 Хароҷот аз ҷойгиркунии байнибонкӣ 

500909 Хароҷот аз ҳисоби маблағгузориҳои субординарӣ 

500911 Хароҷотаз амалиёти РЕПО 

500913 Хароҷот аз коғазҳои қиматноки аз ҷониби бонк баровардашуда 

500915 Хароҷот аз маблағгузории ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 

500917 Хароҷотаз маблағгузориҳои бонкҳои байналмилалӣ 

       500919 Хароҷотаз маблағгузориҳои ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ 

500921 Хароҷот аз иҷораи молиявӣ (лизинг) 

500923 Хароҷот аз рӯи маблағгузориҳои Ҳукумат 

500925 Дигар хароҷоти маблағгузориҳо 

  

501100 ХАРОҶОТИ МОЛИЯВӢ ВА ҒАЙРА 

501101 Хароҷоти ҳаққи хизмат аз ҳисоби хизматрасонии маблағгузорӣ 



501103 Хароҷоти ҳаққи хизмат аз амалиёти ғайритавозунӣ 

501105 Дигар хароҷот барои хизматрасонӣ/ҳақгузорӣ 

  

501300 ХАРОҶОТИ  КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК, МЕТАЛҲО ВА САНГҲОИ 

ҚИМАТБАҲО 

501301 Хароҷоти паст шудани арзиши бозории коғазҳои қиматнок барои 

савдо 

501303 Хароҷоти паст шудани арзиши бозории коғазҳои қиматнок барои 

фурӯш 

501305 Хароҷоти паст шудани арзиши бозории коғазҳои қиматнок то 

муҳлати пардохт 

501307 Хароҷоти паст шудани арзиши бозории коғазҳои қиматнок аз рӯи 

АВТФЗ 

501311 Хароҷоти паст шудани арзиши бозории металлҳо ва сангҳои 

қиматбаҳо 

501313 Хароҷоти фурӯши металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо 

  

501500 ХАРОҶОТ АЗ АМАЛИЁТ БО АСЪОРИ ХОРИҶӢ 

501501 Хароҷот аз амалиёт бо асъори хориҷӣ СПОТ 

501503 Хароҷот аз амалиёти форвардӣ 

501505 Хароҷот азамалиёти СВОП 

501507 Хароҷоти азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ 

  

501700 МАОШ ВА ПАРДОХТҲОИ ИЛОВАГӢ 

501701 Маош ва музди кор 

501703 Иловапардохт ба шахсони вазифадор ва кормандон 

501705 Ҳақгузорӣ ба фонди ҳифзи иҷтимоӣ 

501707 Хароҷоти хизмати тиббӣ 

501709 Дигар пардохтҳои иловагӣ 

501711 Омӯзиши кормандон 

501713 Омӯзиши аъзои Шӯрои нозирон 

501715 Омӯзиши аъзои Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ 

  

501900 ПАРДОХТИ ҲАҚҚИ ХИЗМАТҲОИ КАСБӢ 

501901 Пардохти ҳаққи хизмати аудиторҳои берунӣ 

501903 Пардохти ҳаққи хизмати маслиҳатҳои идорӣ 

501905 Пардохти ҳаққи хизмати ҳуқуқшиносон 

501907 Пардохти ҳаққи хизмати аъзои Шӯрои нозирон 

501909 Пардохти ҳаққи хизмати аъзои Кумитаи хизматрасонии 

маблағгузории исломӣ 

501911 Хароҷоти амалиёти ба боварӣ асосёфта (трастӣ) 

501913 Пардохти дигар хизматрасониҳои касбӣ/пардохтҳои мунтазам 

  



503100 ҶАРИМА ВА ҶАРИМАИ АҲДШИКАНӢ 

503101 Ҷарима ва ҷаримаи аҳдшиканӣ - Бонки миллии Тоҷикистон 

503995 Дигар ҷарима ва ҷаримаҳои аҳдшиканӣ 

  

503300 АНДОЗҲО ВА ИҶОЗАТНОМАҲО 

503301 Андози фонди роҳ 

503303 Андоз аз арзиши иловашуда 

503305 Бақайдгирии воситаҳои нақлиёт 

503307 Хароҷоти суғуртаи бинои ташкилот 

503309 Хароҷоти суғуртаи дигар амвол 

503311 Хароҷоти закот 

503313 Дигар андозҳо ва иҷозатномаҳо 

  

503500 ҲИСОБ КАРДАНИ ФАРСОИШ ВА ХОРИҶКУНИИ ИСТЕҲЛОКӢ 

503501 Ҳисоб кардани фарсоиши бинои ташкилот 

503503 Ҳисоб кардани фарсоиши бинои ташкилот - афзоиши баҳогузорӣ 

503505 Хориҷкунии истеҳлокӣ - ҳуқуқи иҷора (амволи ба 

иҷорагирифташуда) 

503507 Хориҷкунии истеҳлокӣ - ҳуқуқи иҷора (амволи ба 

иҷорагирифташуда) – дар хориҷа 

503509 Ҳисобкунии фарсоиш – мебел, асбоб ва таҷҳизот 

503511 Ҳисобкунии фарсоиш – мебел, асбоб ва таҷҳизот дар хориҷа 

503513 Фарсоиш– таҷҳизоти ТИ ва идора 

503515 Фарсоиш– воситаҳои нақлиёт 

503517 Хароҷоти фарсоиши воситаҳои асосии ба иҷораи амалиётӣ 

додашуда 

503519 Фарсоиш – маблағгузориҳо ба дороиҳои иҷора – иҷораи амалиётӣ 

503521 Хароҷоти фарсоиши гарави гирифташуда барои фурӯш 

  

503700 ХАРОҶОТИ  ФАРСОИШИ  ДОРОИҲОИ  ҒАЙРИМОДДӢ 

503701 Хароҷоти фарсоиши дороиҳои ғайримоддӣ 

  

503900 ЗАРАР АЗ ҲИСОБИ ПАСТШАВИИ АРЗИШИ АМВОЛ, 

ТАҶҲИЗОТ ВА ДОРОИҲОИ ҒАЙРИМОДДӢ 

503901 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши бинои ташкилот 

503903 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши бинои ташкилот -  афзоиши 

баҳогузорӣ 

503905 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши амволи ба иҷора гирифташуда 

503907 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши амволи ба иҷора гирифташуда 

дар хориҷа 

503909 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши мебел, асбоб ва таҷҳизот 

503911 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши мебел, асбоб ва таҷҳизот дар 

хориҷа 



503913 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши таҷҳизоти ТИ ва идора 

503915 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши воситаҳои нақлиёт 

503917 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши воситаҳои асосии ба иҷора 

додашуда 

503919 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши сармоягузориҳо ба дороиҳои 

иҷора- иҷораи молиявӣ 

503921 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши иҷораи молиявӣ барои 

гирифтан 

503923 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши гарави гирифташуда барои 

фурӯш 

503925 Зарар аз ҳисоби пастшавии арзиши дороиҳои ғайримоддӣ 

  

505100 ХАРОҶОТИ ТАШКИЛИ ФОНДИ МАХСУС ВА ЗАХИРАҲО 

505101 Фонди махсус аз рӯи маблағгузориҳои байнибонкӣ 

505103 Фонди махсус аз рӯи маблағгузориҳои ташкилотҳои 

қарзии ғайрибонкӣ 

505105 Фонди махсус аз рӯи дигар маблағгузориҳо 

505107 Фонди махсус аз рӯи маблағгузориҳои таҷдидшуда 

505109 Хароҷот барои захираи умумӣ 

505111 Фонди махсус аз рӯи изофабардошт (овердрафт) 

505113 Фонди махсус аз рӯи иҷораи молиявӣ (лизинг) 

505115 Фонди махсус аз рӯи маблағгузориҳои ипотекӣ 

505117 Фонди махсус аз рӯи векселҳои харидашуда 

505119 Фонди махсус аз рӯи векселҳои маҳаллӣ ва воридотӣ 

505121 Дисконт аз коғазҳои қиматнок барои савдо 

505123 Фонди махсус аз рӯи сармоягузориҳо барои савдо 

505125 Дисконт аз сармоягузориҳо барои фурӯш 

505127 Фонди махсус аз рӯи сармоягузориҳо барои фурӯш 

505129 Фонди махсус аз рӯи металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо барои савдо 

505131 Фонди махсус аз рӯи сармоягузориҳо то муҳлати пардохт 

505133 Дисконт аз коғазҳои қиматноки то муҳлати пардохт 

505135 Фонди махсус аз рӯи ҳисобҳо барои гирифтан 

505137 Фонди махсус аз рӯи гарави гирифташуда барои фурӯш 

505139 Фонди махсус аз рӯи амонатҳо (пасандозҳо) дар бонкҳои басташуда 

ва ё барҳамхӯранда 

505141 Фонди махсус аз рӯи уҳдадориҳои шартӣ 

505143 Фонди махсус аз рӯи дороиҳои мунҷамид 

505145 Андоз аз фоида 

505147 Фонди махсус – даромади ҳисобшуда барои гирифтан 

505149 Фонди махсус – камомади хазина 

505151 Фонди махсус аз рӯи дигар дороиҳо 

505153 Аз ҳисоб хориҷ кардани қисми маблағгузориҳои таҷдидшуда 

 



  

505300 ХАРОҶОТ АЗ АМАЛИЁТҲОИ  ҒАЙРИТАВОЗУНӢ 

505301 Хароҷот аз амалиётҳои ғайритавозунӣ 

  

505500 ХАРОҶОТИ  ГУНОГУН 

505501 Хароҷоти иҷорапулӣ 

505503 Дигар хароҷотҳо дар биноҳои иҷоравӣ 

505505 Хароҷоти истифодаи об, нерӯи барқ ва гармӣ 

505507 Хароҷоти техникаи иттилоотӣ 

505509 Хароҷоти таъмир ва муоинаи техникӣ 

505511 Хароҷоти сӯзишворӣ ва маводи сӯхту равғанкорӣ 

505513 Хароҷоти сафарҳои хидматӣ ва нақлиёт 

505515 Хароҷот барои пардохти хадамоти амният 

505517 Хароҷоти алоқа 

505519 Молҳои дафтардорӣ ва дигар лавозимот 

505521 Хароҷоти обуна 

505523 Хароҷоти реклама ва хабардорнамоӣ 

505525 Хароҷоти намояндагӣ ва хароҷоти чорабиниҳои фарҳангӣ 

505527 Ҳаққи узвият ва ҳақгузорӣ 

505529 Хайрия ва ҳақгузориҳои хайрия 

505531 Хароҷоти кироя (фрахт) ва хадамоти хатрасонӣ 

505533 Хароҷоти мурофиаи судӣ/харидани дороиҳо 

505535 Хароҷот аз фурӯш ё аз ҳисоб хориҷ кардани иморат, мебел ва 

таҷҳизоти бонкӣ 

505537 Хароҷот аз фурӯш ё аз ҳисоб хориҷ кардани амволи ғайриманқул ва 

дигар амволи харидашуда 

505539 Хароҷот аз фурӯши дороиҳои ба гарав гузошташуда 

505541 Хароҷот аз амалиёти ислоҳии соли гузашта 

505543 Дигар хароҷотҳо 

  

900000 ҲИСОБҲОИ ҒАЙРИТАВОЗУНӢ 

  

900050 САРМОЯИ  ЭЪЛОНШУДАИ  ТАШКИЛОТ 

900051 Сармояи эълоншудаи саҳомӣ - саҳмияҳои имтиёздор 

900053 Сармояи эълоншудаи саҳомӣ - саҳмияҳои оддӣ 

  

900100 ЭЪТИБОРНОМАҲОИ ДОДАШУДА 

900101 Эътиборномаҳои маҳаллии содиротии/воридотии додашуда 

900103 Эътиборномаҳои хориҷии содиротии/воридотии додашуда 

900105 Эътиборномаҳои маҳаллии содиротии/воридотии додашудаи 



муҳлаташ тамдидшуда 

900107 Эътиборномаҳои хориҷии содиротии/воридотии додашудаи 

муҳлаташ тамдидшуда 

900109 Эътиборномаҳои кафолатии маҳаллии додашуда (стендбай) 

900111 Эътиборномаҳои кафолатии хориҷии додашуда (стендбай) 

900113 Эътиборномаҳои воридотии/содиротии барқароршаванда 

(стендбай) 

  

900300 ЭЪТИБОРНОМАҲОИ ГИРИФТАШУДА 

900301 Эътиборномаҳои маҳаллии содиротии/воридотии гирифташуда 

900303 Эътиборномаҳои хориҷии содиротии/воридотии гирифташуда 

900305 Эътиборномаҳои маҳаллии содиротии/воридотии гирифташудаи 

муҳлаташон тамдидшуда 

900307 Эътиборномаҳои хориҷии содиротии/воридотии гирифташудаи 

муҳлаташон тамдидшуда 

900309 Эътиборномаҳои кафолатии маҳаллии гирифташуда (стендбай) 

900311 Эътиборномаҳои кафолатии хориҷии гирифташуда (стендбай) 

900313 Эътиборномаҳои воридотии/содиротии барқароршавандаи 

гирифташуда 

  

900500 ВЕКСЕЛ БАРОИ ИНКАССО 

900501 Векселҳои маҳаллии барои инкассо гирифташуда – дохилӣ 

900503 Векселҳои хориҷии барои инкассо гирифташуда – дохилӣ 

900505 Векселҳои маҳаллии барои инкассо гирифташуда – беруна 

900507 Векселҳои хориҷии барои инкассо гирифташуда – беруна 

900509 Кафолатҳои гирифтаи пардохтнашуда 

  

900530 КАФОЛАТҲОИ ДОДАИ  ПАРДОХТНАШУДА 

 

900531 Кафолатҳои додаи пардохтнашуда 

  

900700 ХАТҲОИ ҚАРЗИИ ИСТИФОДАНАШУДА 

900701 Хатҳои қарзии истифоданашуда 

900703 Хатҳои истифоданашудаи кортҳои кредитӣ 

  

900900 АМАЛИЁТИ ФОРВАРДИИ АСЪОРӢ 

901901 Хариди форвардии (пешакии) асъори хориҷӣ 

901903 Фурӯши форвардии (пешакии) асъори хориҷӣ 

  

901100 АМАЛИЁТИ СВОП-и АСЪОРӢ 

901101 Ҳисоби хариди асъори хориҷӣ бо шарти СВОП 

901103 Ҳисоби фурӯши асъори хориҷӣ бо шарти СВОП 

  



 

 

 

901300 ҲУҶҶАТҲО БАРОИ НИГАҲДОРӢ 

901301 Ҳуҷҷатҳо барои нигаҳдорӣ 

  

901310 ГАРАВ 

901313 Гарав 

  

901330 ЧЕКҲОИ САФАРИИ НОФУРӮХТА 

901331 Чекҳои сафарии нофурӯхта 

  

901500 АМОНАТҲО (ПАСАНДОЗҲО) ВА ПАРДОХТҲОИ ДЕРШУДА/ 

ДЕРҚАБУЛШУДА 

901501 Амонатҳо (пасандозҳо) ва пардохтҳои дершуда/дер қабулшуда 

901503 Амалиётҳои СВОП аз рӯи меъёри фоида 

901505 Амалиёти СВОП аз рӯи меъёри фоидаи воридшаванда 

901507 Амалиёти СВОП-и фоидаи пардохтшаванда 

  

901700 МАБЛАҒҲОИ ПУЛӢ ВА АМВОЛИ ЗЕРИ ИДОРАИ ТАШКИЛОТ 

901701 Маблағҳои пулӣ ва амволи зери идораи ташкилот 

901703 Уҳдадориҳои андеррайтинг 

  

901710 ҲИСОБҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ МАҲДУД 

901713 Ҳисобҳои сармоягузории маҳдуд 

  

901900 ДИГАР ҲИСОБҲОИ ҒАЙРИТАВОЗУНӢ 

901901 Дигар ҳисобҳои ғайритавозунӣ 

  

903000 ДОРОИҲОИ ФУРӮХТАШУДА БО ЭҲТИМОЛИЯТИ БАРГАШТ 

903001 Дороиҳои фурӯхташуда бо эҳтимолияти баргашт 

  

903100 КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК 

903101 Коғазҳои қиматноки гирифташуда 

903103 Коғазҳои қиматноки додашуда 


