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RStl/l

TAcEl4KHoMAl4 PoXEApt4f,T EAp EopAr4 MAcbyflr4f,T EApou rnt,tEp HAMyEAH BA
TACE]4( KAPEAHI4 XI4COEOT14 MOnUf,Bvt SnpOU COrE, KtASl AEKAEPI4 COI/.U2021
AHLIoM Eoraacr

Pol6aprnr 6apon 6yppaau 6a4uco6rupuu wty4ocu67r aa railEp HaMyAaHn 4rco6orr Monn1Bi1
rn 6a raapr Aypycr Harrlah $auonrnru Llanatrnru Aopol4 MacbynnnTau MaXAyAn Taurrnorr
aMoHarhr (ap3u xypAl4 <Aglr3ft-Monrn> (ruuH6aug <Taulxmnor>) - po 6apora cone, rr 31
4exa6pr conn 2021 6a oxrp pachgaacr, r4Hbr4Koc MeHaMosA, Macbynl4nTpo 6a !1ga rraerrapag.

{rco6orr Monnr,lnn MaoKyp trryro6rSn CraHgaprXor 6afrHanuvnannt Xrco6orn Monussfr
(uuH6aug (CEXM)) oMoAa KapAa uyAaacr Ba xarMaH naa6narxoepo Aoxnn ueHanaong, xr 6a
MyXoKilMaXo aa 6a4ory3opt4xo acoc E$raang.

\anroum oMoAa HaMyAaHm lrco6orr Moflr4eBft, Pol6apranr MacbynhnTh 3ephHpo 6a !14a
MerrpaA:

. TabMlaHu naruxo6w Aypycnl rraer6p4or crEcaru 6a4uco6ruph;
o ne [uH]4XoAr MabnyMor, a3 oH yyMna, MabnyMor gap 6opau cn6catr 6a4raco6rr,rpfi Aap

luaKne, xr 6avaspu4HoKfr, 6ogrrrruo4uoxft qu6cnaenpfi Ba Bo3exhr qyHhH MabnyMorpo
TabMhH MeHaMOflA;

. Oaxorysopr 6a \o5ununru Taulxrnor 6apor AaBoM AoAaHr $atonrnrAap oFHAah
Myrxox]4AauaBaHEa.

PoX6aprnr ilHLtyHt4H Macbynt4rril sephHpo 6a ![qa Mermpa4:

a

a

Ta\nA, Ltopfr Ba HilroMopt4t4 caMapaHoKfr aa 6oerrvuonvtA Ht43oMr Hagoparh poxunfi gap
TaMoMLt Taulxnnor;
neu6ypgr 6alrco6rraph Aap uJaKfle, Kr hMKoHr4flTh oluKopHaMofi Ba MyrraxhgHaMoht4
auanr6r4ou Tau:xrnorpo neuHhxog MeHaMoflA, l4HqyHhU 6a Calan Arnxox MabryMorh
Aoporl 4nco6otn MonvABVt 6a raapn (oHebKyHaHgapo Aypycr neuJHt4XoA Ba rabMllHt4
Xrco6orr MonrnBlapo uryro6ra6 6a rana6orra CE\M rabMrH MeHaMoeA;
neu6ypgtt 6aXmco6napwu uy4ocu6il tu6t\u (oHyHrysopr,la u{ynaXyprar Tolmxrcron aa C6{M;
Xa6yn HaMyAaHil XaMaryHa qopaxoh o(ilnoHa 6apon rabMtaHt4 aMHtAATvlAopot4Xoh
Tau:xunor;
neuJrrpfr Ba ouKop HaMyAaHr Aaflenxoil 4anno6un MonnilBvt Ba Arrap cyncrnsoga4o.

{rco6orra MonvflBnn Ma3Kypl4 Tau:xrnor 6apon cone, Kr 31 4exa6pra conu20216a oxrp
pacrAaacr, as rapa$r Po46apunrr TauxrnorAap caHan 31 uahnconn2022rac1n1,Kapga
uyAaacT.

As uonau Pol6aprnrr Tr

/grhr "r Hacula
N.a. Capnayxocn6

lJJarr,tcr4rnoauaKapruoe









xHcoEoT [o14P EA XOnATn Morrl4nBU

LIAMM TA(X (A3ft:,fr 'Mofl nff >

Xr,tcodorn inonilRsfr
Fapou cono, Nn 31 gerra6pra conu 2021 anlou iiepraacr

5a luco6u coMoHfr

AOPOHXO
Bocura4on nynf Ba XaMapsiluJxor4 oHXo

Saxnpan \aANl a1anv \arul4 Aap EMT

Bocuraxo Aap 6oHKxo

(aps4o Ba neunap.qoxr4o 6apor MhsorloH

Capnaonrysoptrlo 6a Koragxot,t (trMMarHoK

Bocnra4on acocft

Aoponxor railpilMoAAft

flopor4or aHgo3t4 uaeqy$ryeou:ra

[urap gopouXo

xAMArh iqoPolrxo

VXAMopnXo BA cApMos
Vxgagopr.rxo
Ma6narXoN 6oHxxo Ba rauJKilnor4ou nltonrRa[
[1acaH4os4oLt M t4soyoH

flurap VgaAopraxo

xAMArl4 vX.qMOprXO

Capruonn xygfr
Capnaosr caXXoMfr

3axnpa4ou yruynrfr

Qougan yaMblxyga

xAMArl4 CAPMOf,t4 XyEl4

xAMArr4 yXAMOpTXO BA CApMOrr4 XyAh

SsoX

8

I
I

10

11

12

13

25

14

Ea caxan 3l
gera6pn conn

2021

17 601 237

1 928 879

122 527

17 009 291

600 000
1 818 942

326 052

64 422
1 730 451

5a cauau 31
gera6pn conn

2020

16 150 808

1 471 729

71 670
12 845 089

600 000

1 761 279

259 908

68 436

250 996

41 201 801 33 479 915

15

16

17

3 010 260

2s 520 379
1 073 824

1 005 260

19 215 471

1 909 636

29 604 463 22 130 367

18 6 000 000

437 584

5 159 754

6 000 000

437 584

4 911 964
11 597 338 11 349 548

41 201 801 33 479 915

\rco6orr MonhsBfr, Kh Aap ca4mSalora ae7 ro 67 neurnrxo4 rxyAaacr, as.qour6ra,Qraperrop aa
u.B. capMy4ocn6u Tau:xrnorAap caHam 31 vailuconn2022 6a uvso pacuAaacr.

Taaaelorr 3aMhMauyAa Aap caxu$axoh as 12To 67 6racrr,tra \yAoHauaBaHlau taH Xl4co6orh
MOnnABUtA Ma3Kyp 6a 4UCO6 MepaBaA.

strs,\t,

73ahrueaa H acu6a UJ a nlr crgm Hoaua
n.B. CapMyXooa6



tlAMHl TA(X (A3r43fr -Mofl r4R>

{uco6orr Monunnir
Sapor cone, xn 31 geua6pra coru ?021 661orrir iitpraacr

3 343 092
(700 4751

2886228
(742345\

2 642 617 2 143 883

2902 526
(1 324 9871

2 543 560
(591 008)

1 577 539 1 952 552

10

21

22

14

23

24

25

397 318

6 091 499

152273
(532)

(4 204 503)
(337 7871

(30 165)
(2 605 2971

(742',t36)

5 813 275

40735

(3 176 384)
(265 537)

(16 685)
(2 019 150)

3 682 962 3 730 553
(980 013) (991 999)

2702949 2738 554

2702949 2738 554

\rco6orr Morl4flBfr, Kfi Aap caxlaQaxoh aa7 To 67 neu:xr1o4 rrJyAaacr, as loHil6r4 A[peKrop Ba
H.B. capMy\ocnon TaurxnnorAap caHa[ 31 uailuconn2022 6a rN4go pacrAaacr.

Taasexorr 3aMilMarJJyAa Aap ca>4raSa4or as 12 ro 67 \ncvw lyAoHauaBaHAaA nn 4nco6orn
MonA*Bvltt Ma3Kyp 6a 1nco6 MepaBaA.

/Sahaweaa Hacula [Ua ucnpr noaua

xHcoEoT Eol4p EA OO]4EA E gnpnp BA ArrAp
EAPOMAEXOT4 MALTM'y]4

5a 1uco6u coMoHfr

laponaag4or $ousff ea 6a oH MoHaHA

Xapolor4oN Sorsfr aa 6a oH MoHaHA

AAPOMAAT4 AOU3I tA XO'|]4C

.Qapouag4or KoMt4cct4oHfr

Xapolor4ou KoM trccl4oH fr

AAPOMAAXO 14 KOM r4C C|/.OHUVI XOI| r4C

6ap6apopcoeru/(Tar.uaxxy ne6nn) 3axilpa 6apor,r
rana$orr oXrHMonfi il (apsfr

AaponlaAr xont4c aa py.A aManilBrxo 6o actopn xopt4yil

flrrap AapoMaAXo
EapSapopcosnn saruApa oup6a Arrap Aopot4xo
Xapolor 6apou KopMaHAoH

Xapolorr ilcrexnoKht4 BocilTaxort acocfr
Xa po.lorr rcrexn oKu n Ao po t4xo t4 r ailpuuo pgf,t

firrap xapoyorxo

AAPOMAE TO AHAO3EAHA]4

Xapolorlo gonp 6a aHAo3 as $oraga
EAPOMAgI4 COITOHA

rh rAp EApoMAEl4 MArtMy',l4 14 COITOHA

xAMArla AAPO MAA]4 MALlMyt4

egox

19

19

20

20

Eapor cone, Klt Sapor cone, Kil
31 4exa6pr 31 pexa6pr conra

conn 2021 2020 anlorvr
aHIoM 6$raacr 6$raacr

rus
t?

itww

61oo-)

r.a. Caprrayxocr6
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XI4COEOT HOl4p EA TAPEHTUH BOCHTAXO]4 nynl4

Y.QMM TAKX (A$usft -Mofl unD
{ucn6oru MongtnHfr
$apor cone, xra 31 goradpra con,r 2021 slr.1o!, ii$raacr

5a 4uco6u coMoHfr

Bocrralor nynE a3 Qauonrnru aManta6Tfr

OonAa ro aHAos6aHAfr

Hcnoxor
Ta u a xxyn66 vn sarctp a ra4l,r 6e6yp 6waauw Aopo t4xo

OapcygaLuaailh BocilraxotA acocfr Ba Aopot4xor4 raf pilMoAAfr

Axgos ae Qorga
OorsXo 6apou napAoxr
Oors4o 6apor rrpnQran
Ba raftpa
Bopngorr xont4cl,t Bocl,traxola nynfi as Sauonnnrn
auann6rfr ro rarfinpor Aap Aoponxo aa il4agopnxon
auanrErfr

(Suedwaeuu)/xaMwaeuu dopou4,ou amanu6mA
3udguaaur Bocrraxo Aap 6MT
(3ne4u: aarara)/xana ua an N Boct4raxo Aa p Ail rap 6oH x4o

3n64Luaerr (ap3xo 6a nltrso.loH

(3uEgu:aern)/ranauaarn Ailrap,qopor4xo

Suddwaeuu /(xamwaeuu) yx)adopuxou auanu6m0
3n6gu:aaur ua6nar4on 6oHx4o Ba rauKunorxot4 MonrnBfi
3u6gr.uaarr /(xa u uaa r r) nacaH4os4or4 Mt4soloH
(Kauuaarr I zvrE pwaavu gurap lxAagopt4xo
Bopn4ura eu n xo nncu Boct4Taxo ta nyn i as Sauonrnrn
auanudrfr ro angos6augfr
OoursXor napiqoxl.uy.qa

Angos as $or4au napgoxnuyAa
Bopn4orr/(xapolorn) xonucn Bocltraxor nynfr as
$ar"onrnrn aruanrdrfi

Bocnra4on nynfr as Sauonunrr capruonrysopfi
Xapnpu Bocilraxotl acocfr
Xapu pu Ao po t4xo t4 r allpuuo gpfr
Xapo.lorn xonncr Bocuraxota nynfr as Sauonrnrn
capuonrysopfi

Fapgrurn Bochraxor4 nynfr aa $auonrnru Monrneft
XaKryccaxulor (4uargeHg4ora) napgoxruryAa
Xypyfu xonucn Bocnraxor nynfr as $auonrnru nrronnRefi

Eapor cone, Kr
31 gexa6pr conn

2021 axlou
6graacr

3 682 962

1 706 849

367 952
(e80 013)

(115 s20)

211 052
(2649341

Eapou cone, Ku

31 gexa6pu conu
2020 auyotvt

EQraacr

3 730 553

742 136

282222
(ee1 eee)
(732 592)
2 669 019

4 608 348 5 699 339

(457 150)

(s0 857)

14 164 2021

(1 47e 455)

2 005 000

6 304 908
(835 812)

(56 e70)

78 556
(7 12e 582)

105 460

1 002 182
(1 078 84e)

1 858 378

5 930 780 478 514
(641 2321

(1 072 9771

'1 980 590
(1 009 693)

4 216 571 1 449 411

(56s 0e7)
(79 6241

(544 656)
(205 835)

(648 72',t1 (750 491)

(2 210 000) Q 304 483\
(2 210 000) (2304 483\



Yfi MM TA(X (Ast,rsfr -Monus,
{uco6orr MonMr{H&
SapoN cono, xra 31 4erca6pr {on$2021 6sr16m ii$raacr

(Kau ura au r)/s radgur aer,t n xor nclt Boo4Taxolt nyrr fi Ba
XaMapsnuJxon (oxem aaneHrxoh) oHXo
Bocuralou nyrfr Ba XaMap3t4llrxoh (oKB[BaneHrXon) oHXo
Aap aBBanu con
Taucupr $apqr,rnna (yp6[ acbopxo 6a Boct4raxor nynfi Ba

XaMap3nu.JXor (exaraaneHrxor4) oHXo
Bocrra4ou nynfr Ba XaMap3llrlxol,t (oxBtaBaneHrxo]4) oHXo
Aap oxl,rpr4 cofl
(9eoau 8)

1 357 850

16 150 808

92 579

I

(1 605 563)

17 718 031

38 340

17 601 237 16 150 808

\rco6oru Montanafi, Kh Aap caxr$axoil as7'to 67 neu:urXoA tuy4aacr, as loHh6n AhpeKrop Ba
n.B. CapMy\ocnin Taulrrnor Aap caHau 31 r'riailn conv 2022 6a t,tN,teo pacilAaacr.

TaeseXorr 3aMmMauy4a Aap caxh$axor4 a312ro 67 1wcvtn lygoHauaBa+nan ilH Xhco6orr4
MonnABVn Ma3Kyp 6a 4rco6 MepaBaA.

A
/grin 

^"r,Hacn6au.a. capuy\ocno
llJan,tcrgrHoeHa

ryax.Th{>ryNij



ҶДММ ТАҚХ «Азизӣ-Молия»  
Ҳисоботи молиявӣ       
Барои соле, ки 31 декабри соли 2021 анҷом ёфтааст  
  

12 
 

 
 

Тавзеҳот доир ба ҳисоботи молиявӣ  
1) ФАЪОЛИЯТИ АСОСӢ  
ҶДММ ТАҚХ «Азизӣ-Инвест» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи шартномаи Муассисӣ аз 
августи соли 2006 таъсис ёфтааст. Тибқи қарори Шӯрои Нозирон дар соли 2011, Ташкилот 
Муассисро иваз кард. Бо мақсади риояи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
забони давлатӣ» ва мутобиқи талаботи Бонки миллии Тоҷикистон, дар асоси қарори маҷлиси 
ғайринавбатии саҳмдорони ҶДММ ТАҚХ «Азизӣ-Инвест» ба ҶДММ ТАҚХ «Азизӣ-Молия» 
табдил дода шуд. 
 
Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ташкилоти амонатии қарзии хурди «Азизӣ-Молия» 
дар санаи 17 июли соли 2014 дар Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
қайд гирифта шуда, 15 октябри соли 2014 Ташкилот Иҷозатномаи Бонки миллии 
Тоҷикистонро барои амалӣ намудани фаъолият ҳамчун Ташкилоти амонатии қарзии хурд ба 
даст овард. 
 
Ба ҳолати имрӯза Ташкилот амалиёти зерини бонкиро иҷро мекунад: ҷалби пасандозҳо ва 
амонатҳо; додани қарзҳо (таъминшуда ва таъминнашуда), аз ҷумла қарзҳои истеъмолӣ, 
байнибонкӣ ва овердрафтҳо; кушодан ва хизматрасонӣ намудани суратҳисобҳои бонкӣ; 
харид ва фурӯш барои худ ва мизоҷон воситаҳои бозори пулӣ, асъори хориҷӣ, саҳмияҳо ва 
дигар қоғазҳои қимматнок; пешкаши кафолатҳои бонкӣ; баҳисобгирии  ӯҳдадориҳои шартӣ; 
хизматрасониҳои ҳисоботӣ ва интиқолии фосилавӣ; миёнаравӣ дар бозори пулӣ; нигоҳдории 
арзишҳо ва идоракунии онҳо; инчунин, Ташкилот дигар хизматрасониҳои бонкиро барои чӣ 
шахсони воқеӣ ва чӣ ҳуқуқӣ пешниҳод менамояд. 
 
Суроғаи ба қайд гирифташуда ва ҷои амали фаъолияти корӣ 
Идораи марказии Ташкилот дар суроғаи зерин ҷойгир шудааст: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд, хиёбони Исмоили Сомонӣ, 203 «Б».  
 
Дар ҳолат ба санаи 31 декабри соли 2021 дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ташкилот 1 
филиал дар ш. Душанбе ва 28 Маркази хизматрасонии бонкӣ дошт (2020: 28 МХБ). 
 
Миқдори кормандони Ташкилот дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 – 131 ва 
130 нафарро, мутаносибан, ташкил медод.  
 
Дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 ҳайати саҳмдорони Ташкилот чунин буд: 
 
  

Ба санаи 31 декабри соли 
2021 

Ба санаи 31 декабри соли 2020 

Ба ҳисоби сомонӣ 
Сармояи 

пардохтшуда 

% умумии 
сармояи 

пардохтшуда 
Сармояи 

пардохтшуда 

% умумии 
сармояи 

пардохтшуда 
Саҳмдорон: 

    

Шарифов Абдуғанӣ Ҳикматович 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 
 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 
 
Асъори пешниҳоди ҳисоботӣ  
Асъори амалии Ташкилот - асъори муҳити аввалияи иқтисодӣ мебошад, ки Ташкилот бо он 
фаъолият мекунад. Асъори амалкунанда (функсионалӣ) ва ҳисоботии Ташкилот пули миллии 
Тоҷикистон - сомонӣ (минбаъд «сомонӣ») мебошад, ҳамчун асъор, ки моҳияти иқтисодӣ, 
рӯйдодҳо ва ҳолатҳои асосии фаъолияти Ташкилотро инъикос менамояд. Ҳисоботи молиявӣ 
бо асъори миллии Тоҷикистон - сомонӣ пешниҳод карда мешавад, ва наметавонад берун аз 
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ҳудуди он табодул (конвертатсия) дода шавад. Ҳамаи рақамҳо бо сомонӣ пешниҳод шудаанд, 
агар тартиби дигар нишон дода нашуда бошад. 
 

2) ШАРТҲОИ АМАЛИСОЗИИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 
Ҷумҳурии Точикистон - давлати дорои иқтидори бузург, дар навбати аввал аз ҳисоби 
захираҳои мавҷудаи табиӣ бой мебошад. Дар ҷумҳурӣ конҳои ангишт, тилло, нуқра, руҳ ва 
сурб, металлҳои камёб ва маъданҳои маҷмӯӣ, уран, металлҳои қимматбаҳо, намак, оҳак ва 
ғайра мавҷуд аст. Соҳаи муҳимтарин дар ҷумҳурӣ пахтакорӣ, истеҳсоли алюминий ва 
энергетикаи обӣ ба ҳисоб меравад. 
 
Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати дорои иқтисодиёти рушдёфтаистода мебошад. Дар солҳои 
охир дар ҷумҳурӣ тағйиротҳои ҷиддии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар самти беҳтаршавии муҳит рух 
дода истодаанд. 
 
Манбаи меъёрии ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли пештара такмил ёфта истодааст. 
Ояндаи самти рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар бо чораҳои қабулнамудаи сиёсати 
иқтисодӣ, андозӣ, ва пулию қарзии давлат, инчунин тағйирёбии манбаи меъёрии ҳуқуқӣ 
муайян карда мешавад.  
 
Ҳисоботи молиявии мазкур ба худ ягон тасҳеҳе, ки барои дар натиҷаи танзимнамоии чунин 
номуайяниҳо дар оянда зарур бошад, дар бар намегирад. Тасҳеҳи эҳтимолӣ метавонад 
ҳамон вақт ба ҳисобот ворид карда шавад, агар зарурати инъикоснамоии он айён шавад ва 
баҳогузорӣ намудани мафҳуми шуморавии онҳо имконпазир гардад. 
 

3) ҚИСМАТҲОИ АСОСИИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ     
3.1      СТАНДАРТҲОИ ИСТИФОДАШАВАНДА  
Ҳисоботдиҳии молиявии Ташкилот мувофиқи Стандартҳои байналмилалии молиявии 
ҳисоботдиҳӣ (минбаъд «СБМҲ» (МСФО) омода гардидааст, ки аз ҷониби Шӯро оид ба 
стандартҳои Байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (минбаъд «ШСБМҲ» (СМСФО) тасдиқ ва 
нашр гардидааст, ҳамчунин бо шарҳҳое, ки аз тарафи Кумитаи шарҳи байналмилалии 
ҳисоботи молиявӣ (минбаъд «КШБҲМ» (КИМФО) тасдиқ гардидааст, мувофиқа шудааст. 

3.2      ПРИНСИПҲОИ АРЗЁБӢ  
Ҳисоботи молиявӣ мувофиқи принсипҳои ба назар гирифтани арзиши одилона, ки барои 
дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ истифода мешаванд, омода гардидааст. Муайянкунии 
арзиши одилонаи дороиҳою ӯҳдадориҳои молиявӣ ба воситаи даромад ё зарар сурат 
гирифтааст. Ҳамчунин, ин муайянкунӣ нисбати дороиҳое, ки дар нақд буда, барои фурӯш 
таъин шудаанд ба истиснои он дороиҳо ва ӯҳдадориҳо, ки барояшон муайян намудани 
қимати ҳақиқии боэътимод вуҷуд надорад, анҷом дода шудааст. Дигар дороиҳою 
ӯҳдадориҳои молиявӣ мувофиқи арзиши истеҳлокӣ ҳисоб карда шудаанд. Дороиҳои 
ғайримолиявӣ ва ӯҳдадориҳо бошанд, аз рӯи арзиши таърихӣ ҳисоб карда шудаанд. 

4) ПРИНСИПҲОИ СИЁСАТИ БАҲИСОБГИРӢ   
Дар поён принсипҳои асосии сиёсати баҳисобгирии Ташкилот оварда шудаанд, ки дар таҳия 
намудани ҳисоботи молиявии мазкур пайваста дар солҳои гузашта истифода шудаанд. 

4.1      БАҲОГУЗОРИИ АРЗИШИ ОДИЛОНА  
Ташкилот барои ҳар як санаи ҳисоботдиҳӣ аз рӯи арзиши одилона баҳогузории воситаҳои 
молиявиро ҳамчун қоғазҳои қимматнок ва воситаҳои истеҳсолшуда, ки нақд барои фурӯш 
вуҷуд доранд, анҷом медиҳад. Маълумот оид ба арзиши одилонаи воситаҳои молиявӣ, ки 
мувофиқи арзиши истеҳлокӣ баҳогузорӣ мешаванд, дар Эзоҳи 32 шарҳ дода шудааст.  
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Арзиши одилона он нархе мебошад, ки дар доираи муомилаи фурӯши тартиби муқаррарӣ, 
дар байни иштирокчиёни бозор аз фурӯши дороӣ ба даст омадааст ё барои интиқоли 
ӯҳдадорӣ пардохта шудааст ва ин амал дар санаи баҳогузорӣ ба вуқӯъ пайвастааст. Арзёбии 
арзиши одилона дар амалиётҳои фурӯшии дороиҳо ё интиқоли ӯҳдадорӣ сурат хоҳад гирифт: 
 

•   ё дар бозори асосии барои ин дороӣ ё ӯҳдадории мазкур;  
•   ё дар шароити набудани бозори асосӣ, дар бозори аз ҳама бештар мусоидтарин барои 

ин дороӣ ё ӯҳдадории мазкур.  
 
Ташкилот бояд ба бозори асосӣ ё бозори аз ҳама бештар мусоидтар дастрасӣ дошта бошад. 
Арзиши одилонаи дороӣ ё ӯҳдадорӣ бо истифодаи эҳтимолият нархгузорӣ мешавад, ки 
иштирокчиёни бозор дар муайянкунии қиммати дороӣ ё ӯҳдадорӣ истифода мебаранд. Айни 
ҳол дар назар дошта мешавад, ки иштирокчиёни бозор барои афзоиши манфиати худ амал 
мекунанд. Нархгузории арзиши одилонаи дороии ғайримолиявӣ имконияти аз ҷониби 
иштирокчии бозор зиёд намудани фоидаи иқтисодиро ба назар мегирад, ки ин иштирокчӣ 
андешаи беҳтар ва самаранок истифода бурдан ё ба дигар иштирокчии бозор фурӯхтани ин 
дороиро дар дил дорад. 
 
Ташкилот чунин усулҳои арзёбиро истифода мебарад, ки дар вазъияти баамаломада қобили 
қабул аст ва барои баҳогузории арзиши одилона маълумот дастрас ва кифоя мебошад. Дар 
айни ҳол пурра истифода намудани маълумоти ибтидоии мушоҳидашаванда қобили қабул ва 
кам истифода намудани маълумоти ибтидоии мушоҳиданашаванда ба роҳ монда шудааст.  
 
Ҳама дороиҳо ва ӯҳдадориҳо, ки бо арзиши одилона баҳогузорӣ мешавад ё дар ҳисоботи 
молиявӣ кушода мешавад, дар доираи зинанизомии (иерархия) манбаҳои арзиши одилона, 
дар асоси маълумоти ибтидоии сатҳи паст, ки дар умум барои нархгузории арзиши одилона 
назаррас ҳастанд, гурӯҳбандӣ мешаванд: 
 

•   Сатҳи 1 – нархҳои муқарраршудаи бозоргонӣ дар бозори фаъол оид ба дороиҳои 
монанд (идентикӣ) ё ӯҳдадориҳо (бе ягон тасҳеҳот);              

•   Сатҳи 2 − моделҳои арзёбӣ, ки дар онҳо маълумоти ибтидои барои баҳогузории арзиши 
одилона назаррасанд, ки бештар аз ҳама ба зинанизоми (иерархияи) пасттарин 
марбутанд, мустақим ё ғайримустақим дар бозор мушоҳида мешаванд;  

•   Сатҳи 3 − моделҳои арзёбӣ, ки дар онҳо маълумоти ибтидои барои баҳогузории арзиши 
одилона назаррасанд, ки бештар аз ҳама ба зинанизоми (иерархияи) пасттарин 
марбутанд, дар бозор мушоҳиданашавада мебошанд.   

 
Дар мавриди дороиҳо ва ӯҳдадориҳое, ки дар ҳисоботи молиявӣ дар асосӣ давра ба давра 
эътироф мешаванд, Ташкилот интиқолро байни сатҳи сарчашмаҳои зинанизомиҳо (иерархӣ) 
муайян мекунад, таснифотро аз нав дар охири ҳар як давраи ҳисоботӣ таҳлил мекунад (дар 
асоси маълумоти ибтидоии сатҳи пасттарин, ки барои баҳодиҳии арзиши одилона дар 
маҷмӯъ муҳиманд). 
 
 
4.2     ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ  
Эътирофи ибтидоӣ ва баҳогузории воситаҳои молиявӣ   
Дороиҳои молиявӣ ва ӯҳдадориҳои молиявӣ дар ҳисоботи доир ба вазъи молиявии Ташкилот 
вақте изҳор мегардад, ки Ташкилот аз рӯи шартнома нисбати воситаи дахлдори молиявӣ 
ҳамчун тараф ба ҳисоб равад. Ташкилот бадасторӣ ва амалинамоии дороиҳои молиявӣ ва 
ӯҳдадориҳоеро, ки ба санаи ҳисоббаробаркунӣ хусусияти танзимнамоиро доро мебошад, 
инъикос менамояд.  
 
Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ дар ибтидо бо арзиши одилона инъикос мегарданд. 
Арзиши ибтидоии дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ, ки дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ аз 
рӯи арзиши одилона тавассути фоида ё зарар ҳисобшаванда ба ҳисоб намераванд, ба 
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маблағи хароҷотҳои амалиётии амалишуда, ки бевосита ба бадасторӣ ё таъсиси дороиҳои 
молиявӣ ё барориши ӯҳдадориҳои молиявӣ вобастаанд, ислоҳ карда мешаванд.  
 
Принсипҳои баҳогузории минбаъдаи арзиши дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ дар 
муқаррароти дахлдори сиёсати баҳисобгирии дар поён овардашуда, ифшо карда мешаванд.  
 
Ташкилот дороиҳои молиявиро аз рӯи категорияҳои асосии зерин тасниф менамояд:   
 Дороии молиявӣ, ки аз рӯи арзиши истеҳлокшуда баҳогузорӣ шудааст; 
 Дороии молиявӣ, ки аз рӯи арзиши одилона тавассути даромади дигари маҷмӯӣ (ДДМ) 

баҳогузорӣ шудааст; 
 Дороии молиявӣ, ки аз рӯи арзиши одилона тавассути фоида ва зарар баҳогузорӣ 

шудааст. 
 
Воситаҳои қарзӣ   
Таснифкунӣ ва баҳисобгирии минбаъдаи воситаҳои қарзӣ вобаста аст:  
 Модел-тиҷорати Ташкилот, ки барои идоранамоии дороиҳои молиявӣ истифода 

мешавад;  
 Тавсифи дороии молиявӣ, ки ба ҷараёни воситаҳои пулии дар шартнома 

пешбинишуда вобаста аст. 
 
Модел-тиҷорат  
Модел-тиҷорат усулеро муайян менамояд, ки тавассути он Ташкилот дороиҳои молиявии 
худро барои муттаҳиднамоии ҷараёни воситаҳои пулӣ идора менамояд. Модел-тиҷоратӣ 
истифодашаванда муайян менамояд, оё ҷараёни воситаҳои пулӣ дар натиҷаи ба даст 
овардани маблағҳои пешбининамудаи шартнома ба вуҷуд меоянд, ё дар натиҷаи фурӯши 
дороиҳои молиявӣ, ё худ дар натиҷа он ва дигар ба вуҷуд меоянд. 
 
Ташкилот дар рафти фаъолияти худ метавонад моделҳои гуногуни идоранамоии дороиҳои 
молиявиро татбиқ намояд, дар баробари ин, мутобиқи стратегияи рушди Ташкилот ва 
маҳдудияти механизмҳои бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар аст, ки бештари 
дороиҳои молиявӣ дар доираи модели ба даст овардани ҷараёнҳои пулии шартномавӣ, нигоҳ 
дошта мешавад. 
 
Меъёри SPPI 
Бо мақсади баҳогузории шартҳои шартномавии дороии молиявӣ бо меъёри SPPI, Ташкилот 
санҷиши SPPI (минбаъд “Санҷиши SPPI”) - ро барои ҳар як дороии молиявии қарзӣ 
мегузаронад. Ҳангоми гузаронидани ин баҳогузорӣ Ташкилот ба назар мегирад, ки оё 
ҷараёни воситаҳои пулии шартномавӣ бо механизми асосии қарздиҳӣ мувофиқа карда 
мешаванд, яъне фоизҳо танҳо баррасии арзиши муваққатии пулро, хавфи қарзӣ, дигар 
хавфҳо ва фоидаҳои асосии қарзиро, ки ба шартномаи асосии қарзӣ мутобиқат менамояд, 
баррасӣ менамояд. Дар он ҳолатҳое, ки ба шартҳои шартномавӣ хавф ё ноустуворӣ 
(волатильность) ворид карда мешаванд, ки ба механизми асосии қарздиҳӣ мутобиқат 
накунад, дороии дахлдори молиявӣ аз рӯи арзиши одилона тавассути фоида ва зарар тасниф 
ва баҳогузорӣ карда мешавад. 
 
Дар асоси ин омилҳо, Ташкилот воситаҳои қарзии худро аз рӯи се категорияи зерин тасниф 
менамояд: 
 
Дороиҳои молиявие, ки аз рӯи арзиши истеҳлокшуда баҳогузорӣ карда мешаванд:    
 Дороиҳои молиявӣ дар доираи модел-тиҷорати нигоҳ дошта мешавад, ки мақсади он 

нигоҳдории дороиҳо барои ба даст овардани ҷараёни воситаҳои пулии дар шартнома 
пешбинишуда мебошад;  

 Шартҳои шартномавии дороиҳои молиявӣ ба даст овардани ҷараёни воситаҳои 
пулиро дар мӯҳлати таъиншуда, ки ба таври истисно пардохти маблағи асосии қарз ва 
фоизҳо нисбати маблағи пардохтнашудаи қарзи асосӣ ба ҳисоб меравад, шартгузорӣ 
менамоянд. 
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Арзиши тавозунии ин дороиҳо бо зарарҳои пешбиншудаи қарзӣ тасҳеҳ карда мешавад. 
Даромадҳои фоизии ин дороиҳои молиявӣ ба “Даромадҳои фоизӣ” бо истифода аз усули 
меъёри самараноки фоизӣ ворид карда мешаванд. 
 
Дороиҳои молиявӣ, ки аз рӯи арзиши одилона тавассути даромади дигари маҷмӯӣ (минбаъд 
«ДДМ») баҳогузорӣ мешавад:  
 Дороӣ дар доираи модел-тиҷорат нигоҳ дошта мешавад, ки он идоранамоии 

дороиҳоро ҳам бо мақсади ба даст овардани ҷараёни воситаҳои пулии дар шартнома 
пешбинишуда ва ҳам бо мақсади фурӯши ин дороиҳои молиявӣ пешбинӣ мешавад; 

 Шартҳои шартномавии дороии молиявӣ ба даст овардани ҷараёни воситаҳои пулиро 
дар мӯҳлати таъиншуда, ки ба таври истисно пардохти маблағи қарзи асосӣ ва фоизи 
маблағи пардохтнашудаи қарзи асосӣ ба ҳисоб меравад, шартбандӣ менамояд. 

 
Тағйироти арзиши тавозунӣ дар таркиби даромади дигари маҷмӯӣ эътироф мешавад. 
Эътирофи зарарҳои пешбиншудаи қарзӣ, даромади фоизӣ ва тағйироти асъори хориҷӣ дар 
таркиби фоида ё зарар амалӣ карда мешавад. Вақте ки дороии молиявӣ ба қатъи 
эътирофкунӣ гирифтор мешавад, фоида ва ё зарари маҷмӯӣ, ки пештар дар таркиби 
даромади дигари маҷмуӣ эътироф шуда буданд, дар фоида ё зарар аз нав тасниф карда 
мешаванд. Даромадҳои фоизӣ аз рӯи дороиҳои молиявии мазкур дар таркиби “Даромади 
фоизӣ” бо истифода аз усули меъёри самараноки фоизӣ эътироф мешаванд. 
 
Дороиҳои молиявӣ, ки тавассути даромад ё зарар аз рӯи арзиши одилона баҳогузорӣ 
мешаванд   
Ташкилот дороиҳои молиявиро бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар тасниф 
мекунад, яъне он дороиҳои молиявие, ки ба меъёрҳои баҳогузорӣ мувофиқат намекунанд, ки 
бо арзиши истеҳлокшуда ё арзиши одилона тавассути фоида ё зарар тавссути даромади 
дигари маҷмӯӣ (ДДМ) чен карда намешаванд. Фоида ё зарар аз сармоягузории қарзӣ, ки бо 
арзиши одилона тавассути фоида ё зарар ҳисоб карда мешаванд ва ҷузъи воситаҳои хеҷкунӣ 
нестанд, дар ҳисоботи фоида ё зарар дар таркиби «Даромадҳои тиҷоратии холис» дар он 
даврае, ки пайдоиши онҳо инъикос карда мешаванд. Даромадҳои фоизӣ аз рӯи ин дороиҳои 
молиявӣ дар таркиби «Даромади фоизӣ» бо истифодаи усули меъёри фоизи самаранок 
ҳисоб карда мешавад. 
 
Ҳангоми эътирофи аввалини дороиҳои молиявӣ, Ташкилот метавонад онро бо ихтиёри худ 
тасниф кунад, бе ҳуқуқи бозгашти таснифоти минбаъда (реклассификаци), ҳамчун арзиши 
одилона тавассути фоида ё зарар, агар ин имкони бартараф ё кам намудани номутобиқатии 
назаррасро барои муносибатҳои баҳодиҳӣ ё усулҳои эътироф бинобар истифодаи пойгоҳҳои 
мухталиф барои баҳодиҳии дороиҳо ё ӯҳдадориҳо ё ин ки эътирофи фоида ва зарари ба онҳо 
алоқаманд, ба вуҷуд ояд.  
 
Дороиҳои молиявие, ки дар ҳеҷ як категория муайян карда нашудаанд, ба категорияи 
дороиҳое тааллуқ доранд, ки бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар баҳогузорӣ карда 
мешаванд. 
 
Санаи эътироф   
Ҳама амалиётҳои стандартӣ доир ба харид ва фурӯши дороиҳои молиявӣ дар санаи амалиёт 
инъикос хоҳанд гардид, яъне дар санае, ки Ташкилот ӯҳдадории хариди дороиро ба худ 
мегирад. Ба амалиёти стандартӣ оид ба харид ё фурӯш, амалиёти харид ё фурӯши дороиҳои 
молиявӣ дохил мешаванд ва дар доираи ин амалиёт таъминоти дороиҳо дар мӯҳлати 
таъиншуда талаб карда мешавад, ки қонунгузорӣ муқаррар кардааст ё дар бозор қабул 
гардидааст. 
 
Воситаҳои ҳиссавӣ  
Ташкилот сармояро дар воситаҳои ҳиссавӣ ҳамчун арзиши одилона баҳогузорӣ менамояд, ки 
тағйироти он дар таркиби фоида ё зарар инъикос мегардад, ба истиснои ҳолатҳое, ки 
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Роҳбарияти Ташкилот ҳангоми эътирофи ибтидоӣ сармояро дар таркиби баҳодиҳанда аз рӯи 
арзиши одилона тавассути даромади дигари маҷмӯӣ муайян намудааст.  
 
Бо сабаби маҳдудияти механизмҳои бозорӣ барои савдои қоғазҳои қимматноки ҳиссавӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, сиёсати Ташкилот дар таснифи воситаҳои ҳиссавӣ ҳамчун 
баҳодиҳанда аз рӯи арзиши одилона тавассути даромади дигари маҷмӯӣ, ҳангоме сармоя бо 
мақсаде нигоҳдории мешавад, ғайр аз ба даст овардани даромади сармоявӣ, ифода меёбад.  
 
Дар чунин ҳолатҳо, тағйироти арзиши одилона дар таркиби даромади дигари маҷмӯӣ 
эътироф мешавад ва дар натиҷа наметавонад дар фоида ё зарар аз нав тасниф карда 
шавад. Ҳаққуссаҳмҳо (дивидендҳо) аз ин гуна сармоягузориҳо дар таркиби фоида ё зарар дар 
сифати даромадҳои дигар эътироф мешаванд. 
 
Фоидаҳо ё зарарҳо аз сармояи ҳиссавӣ, муайяншуда ҳамчун баҳодиҳанда аз рӯи арзиши 
одилона тавассути фоида ё зарар дар таркиби “Даромади тиҷоратӣ холис” дар ҳисобот доир 
ба фоида ё зарар инъикос мегардад.  
 
Такмилоти ҷараёни пулии дар шартнома пешбинишуда   
Дар ҳолатҳое, ки Ташкилот ҷараёнҳои пулиро аз рӯи дороии молиявӣ оиди шартномаи 
пешбиншуда таҷдиди назар менамояд ё такмил медиҳад, Ташкилот баҳогузорӣ менамояд, ки 
то чӣ андоза тағйирот нисбати шартҳои ибтидоӣ назаррас рӯй додааст. 
 
Агар шартҳо назаррас фарқ намоянд, Ташкилот эътирофнамоии дорои молиявии ибтидоиро 
қатъ менамояд ва дороии молиявии навро аз рӯи арзиши одилона эътироф менамояд ва 
меъёри фоизи самараноки навро барои дороӣ аз нав ҳисоб менамояд. Санаи баррасии 
такрории беқурбшавӣ санаи таҷдиди назар намудани шартҳо, аз он ҷумла, барои мақсади 
муайяннамоии он оиди мавҷуд будани зиёдгардии назарраси хавфи қарзӣ ба ҳисоб меравад. 
Вале Ташкилот инчунин баҳогузорӣ менамояд, ки дороии молиявии нави эътирофшуда 
ҳангоми эътирофи ибтидоӣ беқурбшуда ба ҳисоб меравад, махсусан дар он ҳолатҳое, ки 
таҷдиди назар бо он шартгузорӣ карда шудааст, ки қарздор натавонист пардохтҳои ибтидоии 
мувофиқашударо иҷро намояд. Фарқият дар арзиши тавозунии дороиҳои молиявӣ дар 
Ҳисобот доир ба фоида ё зарар инъикос меёбад. 
 
Агар шартҳо назаррас фарқ накунанд, таҷдиди назар ва ё тағйирот ба қатъгардии эътироф 
оварда намерасонад. Ташкилот арзиши тавозуни маҷмӯиро мутобиқи тағйироти ҷараёни пулӣ 
аз рӯи меъёри ибтидоии самараноки фоиз аз нав ҳисоб менамояд ва фоида ё зарарро аз 
такмилот дар таркиби Ҳисобот доир ба фоида ё зарар эътироф менамояд. 
 
Агар такмилот ба зиёдшавии назарраси хавф мутобиқи методологияи ҳисоббаробаркунии 
талафотҳои пешбиншудаи пулӣ оварда расонад, пас таъсир аз такмилоти шартнома ба 
ҳисоби беқурбшавӣ мутобиқи методология оварда мерасонад. 
 
Тасниф ва баҳисобгирии минбаъдаи ӯҳдадориҳои молиявӣ  
Ташкилот тамоми ӯҳдадориҳои молиявиро дар натиҷа ҳамчун арзиши истеҳлокшудаи 
баҳогузоришаванда тасниф менамояд, ба истиснои: 
 
 ӯҳдадориҳои молиявие, ки аз рӯи арзиши одилона тавассути фоида ё зарар 

баҳогузорӣ мешаванд. Чунин ӯҳдадориҳо, аз ҷумла воситаҳои ҳосилавӣ, ки 
ӯҳдадориҳо ба ҳисоб мераванд, дар натиҷа аз рӯи арзиши одилона баҳогузорӣ карда 
мешаванд; 

 ӯҳдадориҳои моливие, ки онҳо ҳолате рӯй медиҳад, ки интиқоли дороии молиявӣ ба 
талабот барои қатъгардии эътирофнамоӣ мутобиқат наменамояд, ё вақте ки принсипи 
баҳисобгирии иштирок доштани давомдор истифода мешавад;  

 



ҶДММ ТАҚХ «Азизӣ-Молия»  
Ҳисоботи молиявӣ       
Барои соле, ки 31 декабри соли 2021 анҷом ёфтааст  
  

18 
 

 шартномаҳои кафолатии молиявӣ ва ӯҳдадориҳо оид ба пешниҳоди қарз аз рӯи 
меъёри фоизии аз бозор пасттар. Пас аз эътирофи ибтидоӣ чунин шартномаҳо бояд 
дар анҷом аз рӯи бузургии ҳаддӣ аксар баҳогузорӣ карда мешаванд:  
    -  маблағи таъсис додаи Ташкилот барои арзёби намудан таҳти талафот;  
    -  маблағи дар ибтидо эътирофшуда, тарҳи ҳамагуна маблағҳо, дар ҳолати зарурӣ 
аз маблағи умумии даромад.    

 баррасии шартӣ, ки аз ҷониби харидор дар рафти муттаҳидшавии тиҷоратҳо эътироф 
шудааст. Чунин баррасии шартӣ минбаъд бо арзиши одилона баҳогузорӣ мешавад, ки 
тағйироти он дар таркиби фоида ё зарар эътироф мешаванд. 
 

Ҳангоми эътирофи ибтидоии ӯҳдадории молиявӣ, Ташкилот метавонад аз рӯи салоҳдиди худ 
онро бе ҳуқуқи таснифоти минбаъда, ҳамчун аз рӯи арзиши одилона тавассути фоида ё 
зарар, тасниф намояд. 
 
4.3 БЕҚУРБШАВИИ ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ   
Ба ҳар як санаи ҳисоботӣ Ташкилот мавҷудияти аломатҳои объективии беқурбшавии дороии 
молиявӣ ё гурӯҳи дороиҳои молиявиро баҳо медиҳад. Дороии молиявӣ ё гурӯҳи дороиҳои 
молиявӣ шартан ҳамчун беқурбшуда танҳо ва танҳо замоне ҳисобида мешаванд, вақте ки 
шаҳодати объективии беқурбшавӣ дар натиҷаи як ё зиёда рӯйдодҳо, ки пас аз эътирофи 
ибтидоии дороӣ рух додааст, мавҷуд аст (ба вуқуъ омадани «рӯйдоди хуруҷи талафот»), ва 
рӯйдод (ё рӯёдодҳо) хуруҷи талафот ба ҷараёни воситаҳои пулӣ пешбиншуда аз дороии 
молиявӣ ё гурӯҳи дороиҳои молиявӣ, ки онҳоро мумкин аст боъэтимод баҳо дод, дар оянда 
таъсири худро мерасонанд. Аломатҳои беқурбшавиро метавон  аз вуқӯи зерин дарёфт, вақте 
ки қарзгир ё гурӯҳи қарзгирандагон мушкилиҳои назарраси молиявӣ доранд, 
ӯҳдадориҳояшонро доир ба пардохти фоиз ё маблағи асосии қарз вайрон мекунанд, эҳтимол 
доштани сатҳи баланди муфлисшавӣ ё азнавташкилдиҳии молиявӣ, ва ҳамчунин шаҳодат 
дар асоси маълумот аз бозори мушоҳидашаванда, дар оянда кам шудани ҷараёни воситаҳои 
пулии пешбиншуда, масалан, тағйирот дар сатҳи пардохтҳои мӯҳлаташон гузашта ё 
шароитҳои иқтисодӣ, ки бо талафоти дороиҳо мансубият доранд. 
 
Воситаҳои пулӣ дар ташкилотҳои қарзӣ ва қарзҳо барои мизоҷон  
Нисбати воситаҳо дар ташкилотҳои қарзӣ ва қарзҳо барои мизоҷон, ки аз рӯи арзиши 
истеҳлокӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд, Ташкилот аввалан вуҷуд доштани аломатҳои 
беғарази беқурбшавиро барои дороиҳои молиявии алоҳидаи назаррас ё дар маҷмӯъ барои 
дороҳои молиявӣ, ки дар алоҳидагӣ назаррас нестанд, дар асоси баҳодиҳии инфиродӣ анҷом 
медиҳад. Агар Ташкилот нисбати дороии молиявӣ қарор қабул намояд, ки баҳогузориаш дар 
асоси инфиродӣ сурат гирифтааст, аломатҳои беғарази беқурбшавӣ вуҷуд надорад, 
новобаста аз он, ки ин дороӣ назаррас аст, Ташкилот ин дороиро ба гурӯҳи ҳамшабеҳи 
дороиҳои молиявӣ бо хусусиятҳои монанди хавфи қарзӣ, дохил мекунад ва беқурбшавии 
онҳоро дар асоси маҷмӯъӣ баҳо медиҳад. Он дороиҳое, ки баҳодиҳии беқурбшавиашон дар 
асоси инфиродӣ сурат мегирад ва нисбаташон талафот аз беқурбшавӣ эътироф шудааст, 
баҳодиҳии беқурбшавиашон набояд дар асоси маҷмӯӣ анҷом дода шавад. 
 
Дар ҳолати вуҷуд доштани шаҳодати объективии талафот аз беқурбшавӣ, маблағи талафот - 
ин фарқияти байни арзиши тавозунии дороиҳо ва арзиши пешниҳодшудаи ҷараёни воситаҳои 
пулии оянда мебошанд (ки он зарари пешбиншудаи қарзиро дар оянда ба ҳисоб намегирад, 
зараре ки, то ҳол ба вуқӯъ напайвастааст). Арзиши тавозунии дороӣ аз ҳисоби 
истифодабарии суратҳисоби захира кам мешавад ва маблағи зарар дар ҳисоботи даромаду 
зарар эътироф мегардад. Ҳисоб кардани даромадҳои фоизӣ аз рӯи арзиши тавозунии паст, 
дар асоси меъёри фоизи самараноки дороии ибтидоӣ, давом меёбад. Қарзҳо ва захираҳои 
дахлдор мувофиқи қарори Роҳбарияти Ташкилот аз ҳисобдорӣ хориҷ карда мешаванд, дар 
ҳолате, ки дар ояндаи воқеии ҷуброни онҳо вуҷуд надорад. Агар дар соли оянда маблағи 
зарарҳое, ки аз рӯи беқурбшавӣ баҳо дода шудаанд, дар алоқамандӣ бо рӯйдод, ки пас аз 
эътирофи маблағи зарарҳо аз беқурбшави ба вуқӯъ пайвастааст, зиёд ё кам шавад, он гоҳ 
маблағи пеш аз беқурбшавӣ эътирофшуда, аз тариқи тасҳеҳи суратҳисоби захира, зиёд ё кам 
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мешавад. Агар ҳисоббарорӣ дертар барқарор гардад, маблағи барқароршуда дар Ҳисобот 
доир ба фоида ё зарар нишон дода мешавад. 
 
Арзиши овардашудаи ҷараёни пулҳое дар оянда пешниҳодшаванда, аз рӯи меъёри фоизи 
самарабахши ибтидоии дороии молиявӣ тахфиф карда мешаванд.  Агар қарз аз рӯи фоизи 
тағйирёбанда дода шуда бошад, он гоҳ меъёри тахфифшавӣ барои баҳодиҳии зарарҳо аз 
беқурбшавӣ, бо меъёри фоизи самараноки ҷорӣ баҳогузорӣ мешавад. Ҳисоби 
пешниҳодшудаи арзиши воситаҳои пулӣ дар оянда пешбиншуда доир ба дороиҳои молиявӣ, 
ки ба сифати таъминдошта пешниҳод шудааст, воситаҳои пулиро инъикос менамояд, ки 
ҳангоми муроҷиат мумкин аст ситонида шаванд, бо тарҳи ҳамагуна хароҷот ва татбиқи 
таъмини гарав, новобаста аз мавҷуд будани имконият талаб карда ва ситонида шавад. 
 
Бо мақсади дар маҷмӯъ баҳо додан, барои ошкор кардани мавҷудияти аломатҳои 
беқурбшавӣ, дороиҳои молиявӣ дар асоси низоми дохилии рейтинги қарзии Ташкилот, ба 
гурӯҳҳо тақсим карда мешаванд. Ин тақсимбандӣ аз рӯи ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои 
хавфи қарзӣ, ба монанди намуди маҳсулот, соҳа, пардохтҳои сари вақт ба иҷро расида ва 
дигар омилҳо анҷом дода мешавад. Гардиши (ҷараёни) пули оянда доир ба дороиҳои 
молиявӣ, ки беқурбшавиашон дар асоси маҷмӯъ баҳогузорӣ мешавад, зарарҳои мансуби 
дороиҳо дар асоси маълумоти таърихӣ, хусусиятҳои хатари қарзӣ, ки ба хусусиятҳои гурӯҳи 
дороиҳо монанданд, муқаррар карда мешавад. Маълумоти таърихӣ доир ба зарарҳо, дар 
асоси маълумоти ҷории бозори мушоҳидашаванда, бо мақсади инъикос намудани таъсири 
шароитҳои мавҷуда, ислоҳ карда мешавад. Ин шароитҳо барои он солҳо таъсир надоштанд, 
барои он солҳо маълумоти таърихӣ доир ба зарарҳо вуҷуд дорад ва хориҷ кардани таъсири 
шароитҳои давраи таърихӣ, ки феълан вуҷуд надоранд, дар баҳодиҳии беқурбшавии 
дороиҳои молиявӣ ба эътибор гирифта мешавад. Баҳои тағйирот, нисбати гардиши (ҷараёни) 
пулҳои оянда, барои ҳар сол инъикос меёбанд ва ба тағйирот дар маълумоти дахлдори 
бозори мушоҳидашаванда мувофиқанд (масалан, тағйирот дар сатҳи бекорӣ, дар 
нархномаҳои амволи ғайриманқул, нархномаҳои мол, ҳолати пардохткунӣ ё дигар омилҳо, ки 
дар бораи талафотҳои Ташкилот ва андозаи онҳо шоҳидӣ медиҳанд). Методология ва 
фарзияҳое, ки барои баҳодиҳии ҷараёни пулҳои оянда истифода мешавад, пайваста аз нав 
баррасӣ мешавад, то ки фарқ байни баҳои талафот ва натиҷаҳои воқеӣ кам гардад. 

4.4 ЗАХИРАҲО ТАҲТИ БЕҚУРБШАВӢ 
Ташкилот захираи баҳогузоришавандаро таҳти зарари пешбиншудаи қарзӣ (минбаъд «ЗПҚ») 
оид ба қарзҳои додашуда, эътироф менамояд. Ташкилот чунин зарарҳоро дар ҳар як санаи 
ҳисоботӣ бо роҳи баҳогузории мавҷудияти шаҳодати объективӣ оид ба беқурбшавӣ эътироф 
менамояд. Модели баҳогузории беқурбшавии дороиҳои молиявӣ, баҳогузории зарари 
пешбиншудаи қарзиро бо тақсимнамоӣ ба онҳое, ки дар доираи назардошти 12 моҳ ва онҳое, 
ки дар давоми тамоми мӯҳлати амалии дороии молиявӣ мунтазиранд, пешбинӣ менамояд. 
 
Модели зарарҳои пешбиншудаи Ташкилот дар принсипҳои зерин таъсис дода шудааст: 
 
 Марҳилаи 1: Зарари пешбиншудаи қарзӣ, ки дар ҳолати эҳтимолияти муфлисшавӣ дар 

мӯҳлати 12 моҳ аз санаи ҳисоботӣ ба вуҷуд меояд; 
  

 Марҳилаи 2: Зарари пешбиншудаи қарзӣ, ки дар ҳолати эҳтимолияти муфлисшавӣ дар 
мӯҳлати давраи аз ҳама зиёди шартномавӣ, ки дар давоми он қарздиҳанда ба хавфи 
қарзӣ гирифтор мешавад, ба вуҷуд меояд; 
 

 Марҳилаи 3: Зарари пешбиншудаи қарзӣ, ки дар ҳолати эҳтимолияти муфлисшавӣ дар 
мӯҳлати давраи аз ҳама зиёди шартномавӣ ба вуҷуд меояд, дар баробари ин, 
даромади фоизӣ аз рӯи меъёри самаранок ба арзиши тавозунӣ бо тарҳи захираи 
ташаккулёфта ба вуҷуд меояд, ба ҳисоб гирифта мешавад. 
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Баҳогузории зарари пешбиншудаи қарзӣ ҳисоби объективиро аз рӯи баркаши дараҷаи 
эҳтимолияти бузургӣ муайяншударо инъикос менамояд, ки он тавассути баҳогузорӣ як қатор 
оқибатҳоро муқаррар менамояд. Ташкилот зарари пешбиншудаи қарзиро аз рӯи воситаҳои 
молиявӣ бо ёрии моделе, ки чунин муқарраротро инъикос менамояд, баҳогузорӣ менамояд: 
 
 маблағи асоснок ва санҷидашуда бо дарназардошти эҳтимолият, ки бо роҳи 

баҳогузории фосилаи натиҷаҳои эҳтимолӣ муайян мешавад; 
 арзиши муваққатии пул; 
 маълумоти асоснок ва тасдиқшуда дар бораи ҳодисаҳои гузашта, шартҳои ҷорӣ ва 

шартҳои иқтисодии дар оянда пешгӯишаванда, ки ба санаи ҳисоботӣ бе хароҷот ва 
кӯшиши фавқуллода дастрас аст. 

 
Зарарҳои пешбиншудаи қарзӣ дар давраи 12 моҳ қисми зарарҳои пешбиншудаи қарзиро 
пешниҳод менамояд, ки онҳо дар натиҷаи муфлисшавӣ аз рӯи воситаи молиявии, эҳтимолан 
дар мӯҳлати 12 моҳ пас аз санаи ҳисоботӣ ба вуҷуд меоянд. 
 
Зарарҳои пешбиншудаи қарзии баҳогузории зарари қарзии санҷидашударо бо 
дарназардошти эҳтимолияти баҳогузорӣ пешниҳод менамояд. Онҳо дар шакли зерин 
баҳогузорӣ мешаванд:   
 
 Барои дороиҳои молиявӣ, ки ба санаи ҳисоботӣ дороиҳои қарзии беқурб ба ҳисоб 

намераванд: ҳамчун арзиши ҳамаи воситаҳои пулии аз рӯи онҳо ба даст оварда 
нашуда (яъне фарқияти байни ҷараёни пулие, ки ба даст овардани онҳо бо шартнома 
пешбинӣ шудааст, инчунин ҷараёни пулие, ки Ташкилот гирифтани онро дар назар 
дорад);  
 

 Барои дороиҳои молиявие, ки ба санаи ҳисоботӣ дороиҳои қарзии беқурб ба ҳисоб 
мераванд: ҳамчун фарқияти байни арзиши тавозуни маҷмӯӣ ва арзиши 
пешниҳодшудаи ҷараёни пулии минбаъдаи дар назар дошташуда;  

 
 Барои ӯҳдадориҳо оид ба пешниҳоди қарзҳо: ҳамчун арзиши фарқият байни ҷараёни 

пулии дар шартнома пешбинишуда, ки ба Ташкилот дар ҳолати истифодаи ӯҳдадорӣ 
оид ба додани қарз ва ҷараёни пулӣ таалуқ дорад, ки гирифтани онҳоро Ташкилот дар 
назар дорад;  

 
 Барои шартномаҳои кафолати молиявӣ: ҳамчун пардохтҳои пешбиншуда, ки ба 

нигоҳдоранда зарарҳоро ҷуброн менамояд, бо тарҳи ҳамагуна маблағҳое, ки Ташкилот 
интизор дорад, ки бо тартиби ситонидан ба даст орад.  
 

Тағйироти зарарҳои пешбиншудаи қарзӣ ба фоида бо истифодаи ҳисоби захира таалуқ 
дорад. Дороиҳои дар тавозун инъикос ёфта ба бузургии дар зарарҳои пешбиншудаи қарзӣ 
кам карда мешавад. Омилҳое, ки Ташкилот ҳангоми муайяннамоии мавҷудияти шаҳодати 
беғарази бавуҷудоии зарар аз беқурбшавӣ баҳогузорӣ менамояд, маълумотро дар бораи 
пардохтпазир будани қарздор ё эмитент, қобиляти пардохти онҳо, хавфҳои соҳибкорӣ ва 
хавфҳои молиявӣ, сатҳҳо ва тамоюли иҷро нагардидани ӯҳдадориро оид ба дороиҳои 
молиявии ҳамшабеҳ, тамоюл ва шартҳои пешгӯии иқтисодии миллӣ ва маҳаллӣ, инчунин 
арзиши одилонаи таъминот ва кафолатро дар бар мегирад. Ин ва дигар омилҳо, дар 
алоҳидагӣ ё дар маҷмӯъ ба дараҷаи назаррас шаҳодати беғаразро барои эътирофи зарарҳои 
қарзии дар назардошташудаи дороиҳои молиявӣ ё гуруҳи дороиҳои молиявиро намояндагӣ 
менамоянд. 
 
 
Ташкилот баҳогузорӣ ва ҳисоббаробаркунии захираҳоро оид ба беқурбшавии қарзҳои 
мутобиқи Стандарти байнамилалии ҳисоботи молиявӣ (IFRS) 9 “Воситаҳои молиявӣ” 
мегузаронад. Ҳисоббаробаркунии захираҳо оид ба беқурбшавии қарзҳои мутобиқи равиши 
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СБҲМ додашуда, аз захирае, ки мутобиқи талаботи Бонки миллии Тоҷикистон (минбаъд 
“БМТ”) ба ҳисоб гирифта шудааст, фарқ менамояд. 
 
 
4.5   ҲИСОББАРОБАРКУНИИ ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ  
Ҳисоббаробаркунии дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ бо нишон додани бақияи холис дар 
ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ, танҳо дар ҳолати вуҷуд доштани ҳуқуқи юридикӣ барои 
ҳисоббаробаркунӣ ва нияти фурӯши дороӣ дар якҷоягӣ бо танзим кардани ӯҳдадорӣ, анҷом 
дода мешавад. Ҳуқуқи гузаронидани ҳисоббаробаркунӣ набояд шарти рӯйдоди ояндаро пеш 
гузорад ва бояд дар ҳама рӯйдодҳои ояндаи зерин эътибори ҳуқуқӣ дошта бошад: 
 

 дар ҷараёни фаъолияти муқаррарӣ; 
 дар ҳолати иҷро накардани ӯҳдадорӣ; 
 дар ҳолати ғайриқобил будан ё муфлис шудани Ташкилот ё кадоме аз 

контрагентҳо.  
 

Ин шартҳо, маъмулан, нисбати созишномаҳои генералӣ доир ба ҳисоббаробаркунӣ иҷро 
намегарданд ва дороиҳою ӯҳдадориҳои дахлдор дар Ҳисобот доир ба вазъи молиявӣ дар 
намуди маблағи пурра нишон дода мешаванд. 
 
Арзиши истеҳлокшуда   
Арзиши истеҳлокшудаи дороиҳои молиявӣ ва ё ӯҳдадориҳо арзишеро ифода менамояд, ки аз 
рӯи он дороии молиявӣ ва ё ӯҳдадорӣ дар лаҳзаи эътирофнамоии ибтидоӣ, бо тарҳи маблағи 
асосии қарз, ки ба бузургии истеҳлоки ҷамъшудаи фарқият байни арзиши эътирофшудаи 
ибтидоӣ ва арзиши дар лаҳзаи пардохтнамоӣ ба вуҷудомада, ки бо истифода аз усули 
меъёри фоизи самаранок муайян шуданд, инчунин бо тарҳи талафот аз беқурбшавӣ, 
баҳогузорӣ карда шудаанд. Бузургии мукофотпулиҳо ва тахфифҳо, инчунин маблағи хароҷот 
аз рӯи амалиётҳо ба арзиши тавозунии воситаҳои дахлдор ворид карда мешавад ва бо 
дарназардошти меъёри фоизи самаранокии воситаи мазкур истеҳлок карда мешавад. 
 
Азнавтаснифкунии дороиҳои молиявӣ  
Агар нисбати дороии молиявии ғайриҳосилавӣ, ки ҳамчун фурӯшӣ тасниф шудааст, Ташкилот 
дигар нияти фурӯхтани онро дар ояндаи наздик надошта бошад, ин дороиро дар ҳолатҳои 
зер метавон аз категорияи дороиҳои молиявӣ, ки аз рӯи арзиши одилона тавассути даромад 
ё зарар аз нав арзёбӣ шудааст, аз нав тасниф намуд: 
 
 дороии молиявии ба муқаррароти қарзҳо ва қарзи дебиторӣ ҷавобгӯй, ки дар боло 

оварда шудааст, мумкин аст ба категорияи қарзҳо ва қарзи дебиторӣ аз нав тасниф 
шавад, агар Ташкилот ният ва имконияти нигоҳдории дороии мазкурро дар ояндаи 
мушоҳидашаванда ё то анҷоми пардохт дошта бошад;    
                      

 дигар дороиҳои молиявиро метавон баъзан ба категорияи нақди фурӯшӣ ё то анҷоми 
пардохт нигоҳдошта дар ҳолатҳои хеле камёфт, аз нав тасниф намуд. 
 

Дороии молиявӣ, ки ҳамчун нақди фурӯшӣ тасниф шудааст, агар он ба муқаррароти қарзҳо ва 
қарзи дебиторӣ мувофиқат кунад, мумкин аст ба категорияи қарзҳо ва қарзи дебиторӣ, аз нав 
тасниф шавад, агар Ташкилот ният ва имконияти нигоҳдории дороии мазкурро дар ояндаи 
мушоҳидашаванда ё то анҷоми пардохт дошта бошад.                         
 
Дороиҳои молиявӣ, дар санаи таъиншуда, аз рӯи арзиши одилона аз нав тасниф мешаванд. 
Даромадҳо ва хароҷотҳо, ки аз ин пеш дар Ҳисобот доир ба даромад ё зарарҳо эътироф 
шудааст, баргардонида намешаванд. Арзиши одилонаи дороии молиявӣ, дар санаи аз нав 
таснифкунӣ, минбаъд арзиши ибтидоӣ ё арзиши истеҳлокӣ ба ҳисоб меравад.  
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4.6  ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА ҲАМАРЗИШҲОИ (ЭКВИВАЛЕНТИ) ОНҲО 
Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзишҳои (эквиваленти) онҳо аз воситаҳои пулии нақд, воситаҳои 
пулии дар бонки Миллӣ буда (ба истиснои захираҳои ҳатмӣ) ва воситаҳои пулии дар 
ташкилотҳои қарзӣ қарордошта, бо мӯҳлати пардохташон дар давоми 90 (навад рӯз) аз санаи 
пайдо шудан, ки бо ягон намуди шартномаҳои ӯҳдадорӣ алоқамандӣ надоранд, иборат 
мебошанд. 
 
4.7 ВОСИТАҲО ДАР БОНКҲО   
Дар рафти фаъолияти муқаррарии худ Ташкилот воситаҳоро ва пасандозҳоро дар бонкҳо ба 
мӯҳлатҳои гуногун чойгузорӣ ва амалӣ менамояд. Воситаҳо дар бонкҳо аввал аз рӯи арзиши 
одилона эътироф карда мешаванд. Воситаҳо дар бонкҳо минбаъд аз рӯи арзиши 
истеҳлокшуда дар асоси усули меъёри фоизи самаранок баҳогузорӣ карда мешаванд. 
Воситаҳо дар муассисаҳои қарзӣ бо тарҳи дилхоҳи захираҳо таҳти беқурбшавӣ ба ҳисоб 
гирифта мешавад.  
 
4.8 ҚАРЗҲО ВА ПЕШПАРДОХТҲО БА МИЗОҶОН 
Қарзҳо ва пешпардохтҳо ба мизоҷон дороиҳои молиявии ғайри ҳосилшуда мебошанд, ки дар 
бозори фаъол савдо карда намешаванд ва пардохтҳои собит ё муайяншаванда доранд. Онҳо 
барои фурӯш ё фурӯш дар ояндаи наздик нигоҳ дошта намешаванд ва дар сифати коғазҳои 
қиматноки тиҷоратӣ ё коғазҳои қиматноки сармоягузории барои фурӯш мавҷудбуда тасниф 
карда намешаванд. Чунин дороиҳо бо арзиши истеҳлокшуда бо истифода аз усули меъёри 
фоизи самаранок ҳисоб карда мешаванд, инъикос меёбанд. Даромадҳо ва хароҷотҳо аз рӯи 
чунин дороиҳо дар Ҳисобот доир ба фоида ё зарар ҳангоми аз байн рафтан ё беқурбшавии 
чунин дороиҳо, ва ҳамчунин дар раванди истеҳлокӣ инъикос мешаванд. 
 
4.9  ИҶОРА   
Ташкилот утоқҳои кориро ба иҷора мегирад. Шартномаҳои иҷора, одатан ба давраи 
дарозмуддат ва ё имконияти тамдидшавиро доранд, баста мешаванд. Вобаста ба 
шартномае, ки ҷузъи иҷораро дар бар мегирад ё иҷора нест, Ташкилот ҷуброни бо шартнома 
пешбинишударо барои ҳар як ҷузъи иҷора дар асоси нархи нисбии мустақили ҷузъи иҷора ва 
нархи маҷмӯии амалиёти мустақили ҷузъҳо, ки иҷора намебошанд, тақсим менамояд. 
Шартҳои иҷора дар алоҳидагӣ баррасӣ карда мешаванд ва дорои доираи васеъи шароитҳои 
гуногун мебошанд. Дороиҳои ба иҷора гирифташуда ҳамчун гарав барои мақсадҳои қарзгирӣ 
истифода шуда наметавонанд. 
 
То соли 2019 иҷораи воситаҳои асосӣ дар ҳисоботи молиявии Ташкилот ҳамчун иҷораи 
амалиётӣ тасниф карда мешуд. Аз 1 январи соли 2019 иҷора ҳамчун дороӣ дар шакли ҳуқуқи 
истифодабарӣ ва ӯҳдадории дахлдори оиди иҷора эътироф карда мешавад, дар санае, ки 
дороии ба иҷора гирифташуда барои истифодаи Ташкилот дастрас бошад. Дороиҳо ва 
ӯҳдадориҳои дар натиҷаи иҷора бадастомада, аввалан бо арзиши ҷорӣ арзёбӣ карда 
мешаванд. Ӯҳдадориҳои иҷоравӣ арзиши пешниҳодшудаи холиси пардохтҳои иҷоравии 
зеринро дар бар мегиранд: 
 
 пардохтҳои муқарраршуда, тарҳи ҳамагуна ҳавасмандгардонии пардохтҳо доир ба 

иҷора барои қабул; 
 пардохтҳои тағйирёбандаи иҷора, ки аз индексатсия ё меъёр вобастаанд, дар аввал 

бо истифодаи индекс ё меъёр дар аввали иҷора арзёбӣ карда мешаванд; 
 маблағҳое, ки таврашон интизор меравад, аз тарафи иҷорагир бо кафолати арзиши 

барҳамдиҳӣ пардохт карда мешаванд;  
 нархи иҷроиши опсия барои харид, агар боварии кофӣ оид ба он, ки иҷорагир ин 

опсияро амалӣ мекунад, бошад; 
 пардохти ҷаримаҳо барои қатъ гардидани иҷора, агар мӯҳлати иҷора иҷрои эҳтимолии 

опсионро барои қатъи иҷора аз тарафи иҷорагир инъикос намояд. 
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Дар санаи аввали иҷора, иҷорагир бояд ӯҳдадории иҷораро бо арзиши ҷории пардохтҳои 
иҷора, ки ҳанӯз дар ҳамон рӯз пардохта нашудааст, арзёбӣ кунад. Пардохтҳои иҷора бояд бо 
истифодаи меъёри фоизие, ки дар шартномаи иҷора муайян шудааст, ба шарте, ки ин меъёр 
осон муайян карда шавад, тахфиф карда шаванд. Агар чунин меъёр осон муайян карда 
нашавад, ки ин дар ҳолати иҷораи Ташкилот ҷой дорад, ва Ташкилот бояд меъёри фоизиеро 
истифода барад, ки дар санаи ибтидои муносибатҳои иҷоравӣ, иҷорагиранда метавонист ба 
мӯҳлати монанд ва ҳангоми таъминнокии монанди воситаҳои қарзии барои гирифтани дороӣ 
лозимбуда, бо арзиши ҳамшабеҳи дороӣ дар шакли ҳуқуқи истифодабарӣ дар шароитҳои 
ҳамшабеҳи иқтисодӣ, ҷалб менамояд.  
 
Муайян намудани меъёри фоизе, ки бо он Ташкилот метавонист воситаҳои қарзиро ҷалб 
намояд, шояд, агар Ташкилот:  
 аз рӯи имконият, ҳамчун нуқтаи фиристонанда маблағгузории охирон, ки Ташкилот аз 

шахсони сеюм гирифтааст, бо назардошти тағйироти шартҳои маблағгузорӣ аз лаҳзаи 
гирифтани маблағгузорӣ аз тарафи шахси сеюм, тасҳеҳ шудааст, истифода мебарад; 
 

 тарзи афзояндаро, ки аз меъёри фоизии бехавф, ки бо хавфи қарзӣ аз рӯи шартномаи 
қарзии ба Ташкилот тааллуқдошта, ки дар давраи охир маблағгузорӣ аз шахсони сеюм 
надорад, тасҳеҳ шудааст, истифода барад; 
 

 Тасҳеҳот, бахусус барои иҷора, мисол, мӯҳлат, давлат, асъор ва таъминот ворид 
карда мешавад. 
 

Арзиши ибтидоии дороӣ дар шакли ҳуқуқи истифодабарӣ бояд инҳоро дар бар гирад:  
 ҳаҷми баҳогузории ибтидоӣ оид ба ӯҳдадории иҷора; 
 пардохтҳои иҷоравӣ дар санаи аввали иҷора ё то ҳамон санае, ки тарҳи ҳамагуна 

пардохтҳои ҳавасмандкунанда оид ба иҷора;  
 ҳама гуна хароҷоти ибтидоии мустақим аз тарафи иҷорагир; 
 баҳодиҳии хароҷоте, ки иҷорагир ҳангоми таҳриб ва интиқоли дороии асосӣ ва 

барқарорсозии қитъаҳо ба амал меояд. 
 
Дороиҳо дар шакли ҳуқуқи истифодабарӣ одатан дар тӯли кӯтоҳтарини мӯҳлати истифодаи 
босамари дороиҳо ва мӯҳлати иҷора ба тариқи баробар истеҳлок карда мешаванд. 
Пардохтҳои иҷора байни маблағи асосӣ ва фоизҳо аз рӯи ӯҳдадори оид ба иҷора тақсим 
карда мешаванд. Фоизҳо аз рӯи ӯҳдадори оид ба иҷора дар таркиби фоида ё зарар дар 
давоми давраи иҷора тавре нишон дода мешаванд, ки меъёри фоизии давравӣ бетағйир ба 
бақияи ӯҳдадори оид ба иҷора ҳисобшаванда барои ҳар давра таъмин карда шавад. 
 
4.10 ХОРИҶКУНИИ ҚАРЗҲО ВА ВОСИТАҲО 
Дар ҳолати имконнопазирии баргардонидани қарзҳои додашуда, аз ҷумла тавассути 
ситонидани гарав, онҳо аз ҳисоби захираҳои таҳти беқурбшавӣ хориҷ карда мешаванд. 
Қарзҳо ва воситаҳои пешниҳодкардашуда пас аз он, ки Роҳбарияти Ташкилот чораҳоро барои 
ситонидани маблағи баТашкилот вобасташударо баррасӣ менамояд, ва инчунин баъди аз 
тарафи Ташкилот амалӣ намудани таъмини гарави мавҷуда аз ҳисоб хориҷ карда мешаванд. 
Ҷуброни минбаъдаи маблағи қаблан хориҷшуда ҳамчун кам шудани хароҷотҳо оид ба 
беқурбшавии дороиҳои молиявӣ дар Ҳисобот доир ба фоида ё зарар ва даромади дигари 
маҷмӯӣ дар давраи барқароршавӣ инъикос карда мешавад. 
 
4.11 АНДОЗБАНДӢ   
Хароҷотҳои ҷорӣ доир ба андоз аз фоида, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб 
карда мешавад. Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои андози ба мавқуфгузошташуда, ки пардохташон ба 
таъхир афтодааст, нисбати ҳама фарқҳои муваққатӣ бо истифодаи усули ӯҳдадориҳои 
тавозунӣ, ҳисоб карда мешавад. Андозҳо аз фоида ба мавқуфгузошташуда, ки пардохташон 
ба таъхир афтодааст, ба мақсади  ҳисоботдиҳии молиявӣ, аз рӯи ҳама фарқиятҳои муваққатӣ 
инъикос мешаванд, ки байни дороиҳои асосии андоз ва ӯҳдадориҳо ва арзиши тавозунии 
онҳо пайдо мешаванд, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки ба таъхир афтодани андоз аз фоида, дар 
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натиҷаи инъикоси аввалини гудвил, дороӣ ё ӯҳдадории  ба амалиёт дахл дошта пайдо 
мешавад ва он якҷояшавии ширкатҳоро баён намекунад ва ҳамчунин ҳангоми иҷрошавиаш  
на ба даромади ҳисобдорӣ (муҳосибӣ) ва на ба даромад ё зарари андозбандӣ, таъсир 
намекунад. Дороиҳои андози ба мавқуфгузошташуда, ки пардохташон ба таъхир афтодааст, 
танҳо ба андозае инъикос мешаванд, ки аз он дар оянда эҳтимоли гирифтани даромади 
андозбандӣ вуҷуд дорад ва нисбати он мумкин аст ҳамин фарқиятҳои муваққатӣ ҳисоб карда 
шаванд, ки базаи андозро кам мекунанд. Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои андози ба 
мавқуфгузошташуда, ки пардохташон ба таъхир афтодааст, аз рӯи меъёрҳои андозбандӣ 
баҳогузорӣ мешаванд ва ин меъёрҳо мувофиқи қонунгузории ба эътибор даромада ё амалан 
эътибор пайдо карда, дар санаи ҳисоботдиҳӣ, дар давоми фурӯши дороӣ ё ҳаллу фасли 
ӯҳдадорӣ, истифода хоҳанд шуд. Ба ғайр аз ин, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои гуногуни 
андоз амал мекунанд ва онҳо нисбати фаъолияти Ташкилот истифода мешаванд. Ҳамчунин, 
ин андозҳо дар таркиби дигар хароҷотҳои амалиётӣ, инъикос меёбанд. 
 
4.12 ВОСИТАҲОИ БОНКҲО ВА ТАШКИЛОТҲОИ МОЛИЯВӢ ВА АМОНАТҲОИ МИЗОҶОН  
Воситаҳои бонкҳо ва ташкилотҳои молиявӣ ва амонатҳои мизоҷон дар ибтидои баҳисобгирӣ 
аз рӯи арзиши одилона инъикос меёбанд. Дар натиҷаи ӯҳдадориҳо оид ба чунин амалиётҳо 
онҳо бо арзиши истеҳлокшуда ва фарқияти мувофиқи байни арзиши тавозунӣ ва арзиши 
бозпардохт дар Ҳисобот доир ба фоида ё зарар ва дигар даромади маҷмӯӣ дар давоми 
мӯҳлати қарз бо истифода аз усули меъёри фоизи самаранок дар таркиби хароҷотҳои фоизӣ 
инъикос мешаванд. 
 
4.13  ВОСИТАҲОИ АСОСӢ   
Воситаҳои асосӣ аз рӯи арзиши воқеӣ, бе ҳисоб кардани хароҷоти ҳаррӯзаи хизматрасонӣ, 
тарҳ кардани истеҳлок ва зарарҳои ҷамъшуда аз беқурбшавӣ, ба эътибор гирифтани 
таворуми баланди ҳамаҷониба (гиперинфлятсия), инъикос мегарданд. Чунин арзиш аз 
хароҷоте иборат аст, ки бо иваз кардани таҷҳизот алоқамандӣ дорад ва аз рӯи воқеияти 
харҷҳо эътироф мегардад, агар ин харҷҳо ба меъёрҳои эътироф ҷавобгӯй бошанд.  
 
Баҳогузории арзиши тавозунии воситаҳои асосӣ, дар ҳолати ба вуқӯъ пайвастани рӯйдод ё 
тағйироти ҳолат анҷом дода мешавад ва ин ҳолат нишон медиҳад, ки арзиши тавозунии 
дороии мазкурро эҳтимол ҷуброн кардан намешавад. 
 
Истеҳлоки иншоот аз вақте оғоз мегардад, ки он барои истифода бурдан дастрас мегардад.  
Истеҳлок аз рӯи усули бақияҳои камшаванда ҳисоб карда мешаванд  
 
Арзиши бақиявӣ, мӯҳлати истифодаи фоиданок ва усулҳои ҳисобкунии дороиҳои истеҳлокӣ, 
дар охири ҳар соли ҳисоботӣ таҳлил шуда, ба андозаи зарурат ислоҳ хоҳанд гардид. 
Хароҷотҳо доир ба таъмир ва азнавсозӣ, ба хароҷотҳои андозаи иҷрои кор тааллуқ хоҳанд 
дошт ва ба таркиби дигар хароҷотҳои амалиётӣ дохил карда мешаванд, ба истиснои 
ҳолатҳое, ки онҳо мувоҷеҳи сармоякунонӣ ҳастанд.  
 
4.14 ДОРОИҲОИ ҒАЙРИМОДДӢ   
Дороиҳои ғайримоддӣ аз барномаҳои таъминотӣ (компютерӣ) ва иҷозатномаҳо барои ин 
барномаҳои таъминотӣ, ки амалӣ намуданашон иҷозатноми фаъолиятиро талаб мекунад, 
иборат мебошанд.  
 
Дороиҳои ғайримоддие, ки алоҳида харида шудаанд, дар ибтидо аз рӯи арзиши воқеӣ, ба 
ҳисоб гирифтани ислоҳдарорӣ доир ба гиперинфлятсия, баҳогузорӣ мешаванд. Баъд аз 
эътирофи ибтидоӣ ин дороиҳои ғайримоддӣ аз рӯи арзиши воқеӣ, тарҳи истеҳлоки ва 
зарарҳои ҷамъшуда аз беқурбшавӣ инъикос мегарданд. Мӯҳлати истифодаи фоиданокии 
дороиҳои ғайримоддӣ маҳдуд аст ва истеҳлокашон дар муддати то 10 сол анҷом дода 
мешавад ва дар ҳолати мавҷудияти аломати имкон доштани беқурбшавии дороии 
ғайримоддӣ, он дар баробари беқурбшавӣ аз таҳлил гузаронида мешавад.  
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4.15 САРМОЯИ ОИННОМАВӢ   
Сармояи оинномавӣ   
Саҳмияҳои оддӣ дар таркиби сармоя инъикос мегарданд. Пардохти хароҷотҳои хизматрасонӣ 
ба ҷониби тарафи сеюм, ки бевосита бо нашри саҳмияҳои нав алоқаманданд, ба истиснои 
ҳолатҳои муттаҳидкунии тиҷорат дар таркиби сармоя, ҳамчун кам шудани маблағ, ки дар 
натиҷаи эмиссияи мазкур ба даст омадааст, инъикос мегарданд.  
 
Ҳиссагузории ғайрипулӣ ба сармояи оинномавӣ аз рӯи арзиши одилонаи дороиҳои 
гузошташуда ва санаи ҳиссагузорӣ дохил карда мешавад. 
 
Ҳаққуссаҳмҳо (дивидендҳо)  
Ҳаққуссаҳмҳо (дивидендҳо) ҳамчун ӯҳдадорӣ, танҳо дар ҳолате эътироф мешаванд ва дар 
санаи ҳисоботдҳӣ аз маблағи сармоя тарҳ мегарданд, агар онҳо то санаи ҳисоботдиҳӣ, эълон 
шуда бошанд. Маълумот дар бораи ҳаққуссаҳмҳо (дивидендҳо) дар ҳисоботдиҳӣ кушода 
мешавад, агар ин ҳаққуссаҳмҳо (дивидендҳо) то санаи ҳисоботдиҳӣ тавсия шуда бошанд, 
ҳамчунин тавсия шудану эълон гардиданашон метавон пас аз санаи ҳисоботдиҳӣ сурат 
гирад, лек то санаи тасдиқи ҳисоботи молиявӣ, бояд ба анҷом бирасад. 
 
4.16 ДОРОИҲО ВА ӮҲДАДОРИҲОИ ШАРТӢ  
Ӯҳдадориҳои шартӣ, дар ҳисобот доир ба ҳолати молиявӣ инъикос намешаванд, дар ҳоле ки, 
маълумот дар бораи онҳо дар ҳисоботи молиявӣ дода мешавад, ба истиснои ҳолатҳо, вақте 
ки, хориҷ шудани маблағ дар алоқамандӣ бо пардохти ин ӯҳдадориҳо, дар рости имконияти 
камтарин қарор дорад. Дороиҳои шартӣ, дар ҳисобот доир ба ҳолати молиявӣ инъикос 
намешаванд, дар ҳоле ки, маълумот дар бораи онҳо дар ҳисоботи молиявӣ, дар ҳолатҳое 
дода мешавад, вақте ки гирифтани фоидаҳои иқтисодӣ дар алоқамандӣ бо онҳо имконпазир 
аст. 
 
4.17 ЭЪТИРОФИ ДАРОМАДҲО ВА ХАРОҶОТҲО   
Агар эҳтимоли зиёд вуҷуд дошта бошад, ки даромад эътироф мегардад, ва агар баҳогузории 
даромад боэътимод бошад, мумкин аст ки Ташкилот фоидаҳои иқтисодӣ ба даст хоҳад 
овард. Барои дар ҳисоботи молиявӣ эътироф намудани даромад, меъёрҳои зерин бояд ба 
иҷро расанд: 

Даромадҳо ва хароҷотҳои фоизӣ ва ҳамшабеҳи (монанди) он  
Оид ба ҳама воситаҳои молиявӣ, ки аз рӯи арзиши истеҳлокӣ баҳогузорӣ мешаванд ва 
воситаҳои молиявии фоиздор, ки ба сифати тиҷоратшаванда тасниф шудаанду барои фурӯш 
дар нақд вуҷуд доранд, фоизи даромадҳо ва хароҷотҳо аз рӯи меъёри фоизи самаранок 
инъикос мегардад. Ҳангоми тахфифкунии ин воситаҳо, пардохтҳои пул, ки дар оянда интизор 
аст ё воридшавии пул дар давоми мӯҳлати пешбинишудаи истифодаи воситаи молиявӣ ё дар 
давоми вақти камтар дар ҷое, ки қобили қабул аст, арзиши софи тавозунии дороӣ ё 
ӯҳдадории молиявӣ дақиқан оварда мешавад. Ҳангоми ҳисобкунӣ ҳама шартҳои 
созишномавии тааллуқи воситаи молиявӣ ба эътибор гирифта мешаванд (масалан, ҳуқуқи 
пеш аз мӯҳлат пардохтан) ва хароҷоти комиссионӣ ё иловагӣ, ки бо усул бевосита 
алоқамандӣ доранд ва ҷузъи ҷудонашавандаи меъёри фоизи самаранок мебошанд, аммо 
талафоти ояндаи қарзҳӣ ҳисоб карда намешавад. Арзиши тавозунии дороии молиявӣ ё 
ӯҳдадории молиявӣ, дар ҳолати аз ҷониби Ташкилот аз нав баррасӣ намудани баҳодиҳии 
пардохтҳо ё воридшавии маблағ ислоҳ карда мешавад. Арзиши тавозунии тасҳеҳшуда, дар 
асоси меъёри фоизи самараноки ибтидоӣ ҳисоб карда мешавад, тағйироти арзиши тавозунӣ 
бошад, ҳамчун фоизҳои даромадҳо ё хароҷотҳо инъикос мегардад.                
 
Дар ҳолати паст рафтани арзиши дороии молиявӣ ё Ташкилоти дороиҳои молиявии 
ҳамшабеҳ (монанд), ки дар натиҷаи беқурбшавӣ рух додааст ва дар ҳисоботи молиявӣ 
инъикос ёфтааст, эътибори даромадҳои фоизӣ аз рӯи меъёри фоизи самараноки ибтидоӣ 
дар асоси арзиши тавозунии нав идома меёбад.  
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4.18 АЗ НАВ ҲИСОБ КАРДАНИ АСЪОРИ ХОРИҶӢ  
Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ дар ибтидо ба асъори функсионалӣ аз рӯи қурби Бонки миллии 
Тоҷикистон, ки дар рӯзи анҷоми амалиёт амал мекунад, ба ҳисоб гирифта мешаванд. 
Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои пулӣ (монетарӣ), ки ба асъорҳои хориҷӣ ифода шудаанд аз рӯи 
қурби табодули асъори функсионалӣ дар санаи ҳисоботдиҳии амалкунанда, ҳисоб карда 
мешаванд. Даромадҳо ва хароҷотҳо, ки ҳангоми амалиётӣ ҳисобкунии асъорҳои хориҷӣ 
пайдо мешаванд, дар ҳисоботи даромад ё зарар мувофиқи моддаи «Даромадҳои холис аз 
амалиётҳо бо асъори хориҷӣ» инъикос мегарданд. Моддаҳои ғайримонетарӣ, ки мувофиқи 
арзиши воқеӣ бо асъори хориҷӣ инъикос шудаанд, аз рӯи қурби табодули санаи амалиётӣ 
ҳисоб карда мешаванд. 
 
Дар зер қурбҳои расмии асъорҳо дар охири сол, ки Ташкилот ҳангоми таҳияи ҳисоботи 
молиявии худ истифода мебарад, оварда шудааст: 
 
 

 
Ба санаи 31 декабри соли 

2021   
Ба санаи 31 декабри соли 

2020  
Сомонӣ/1 доллари ИМА 11.3000 11.3000 
Сомонӣ/1 евро 12.7973 13.8934 
Сомонӣ/1 рубли русӣ  0.1507 0.1506 

 

5) БАҲОГУЗОРИИ МУҲИМ ВА МУҲОКИМАИ КАСБӢ ДАР ТАТБИҚИ СИЁСАТИ 
БАҲИСОБГИРӢ, ГУЗАШТАН БА СТАНДАРТҲО ВА ТАВЗЕҲОТИ НАВ Ё ТАҶДИДШУДА, 
АЗНАВТАСНИФКУНӢ  

Ташкилот стандартҳо ва шарҳҳои нав ё аз нав дида баромадашудаи зеринро истифода 
мебарад, ки аз ҷониби Кумитаи Стандартҳои Байналмилалии Ҳисоботи Молиявӣ ва Кумитаи 
шарҳи стандартҳои Байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (минбаъд -“КШСБҲМ”) интишор 
шудаанд, ки барои ҳисоботи солонаи молиявии Ташкилот, барои соле, ки 31 декабри соли 
2021 анҷом ёфтааст, эътибор доранд: 
 
 Тағйиротҳо ба СБҲМ (IFRS) 7, СБҲМ (IFRS) 9 ва СБҲМ (IAS) 39 – «Ислоҳоти меъёри 

фоизии асосӣ»; 
Тағйиротҳо ба СБҲМ (IFRS) 7, СБҲМ (IFRS) 9 ва СБҲМ (IAS) 39 «Воситаҳои молиявӣ: 
эътироф ва арзёбӣ» як қатор озодиҳоеро, ки ба ҳама муносибатҳои хеҷиркунӣ дахл 
доранд, ки бевосита ба ислоҳоти меъёри фоизи асосӣ таъсир мерасонанд, пешбинӣ 
мешаванд. Ислоҳоти меъёри фоизи асосӣ ба муносибатҳои хеҷиркунӣ, агар дар 
натиҷа он номуайянӣ дар бораи вуқуъи вақт ва/ё ҳаҷми гардиши ҷараёнҳои пулӣ, ки 
дар асоси меъёри фоизи асосӣ барои объект ё асбоби хеҷиркунӣ ба вуҷуд ояд, таъсир 
мерасонад. 
 

 Тағйиротҳо ба СБҲМ (IFRS) 16 – «Имтиёзҳои иҷоравӣ марбут ба пандемияи COVID-
19». 28 майи соли 2020 Шӯрои СБҲМ тағйирот ба СБҲМ (IFRS) 16 “Иҷора” - 
«Имтиёзҳои иҷоравӣ марбут ба пандемияи COVID-19» аз чоп баровард. Тағйироти 
мазкур озодиҳоро барои иҷорагирон татбиқи талаботҳои СБҲМ (IFRS) 16 дар қисми 
баҳисобгирии такмилоти шартномаҳои иҷора дар сурати имтиёзҳои иҷора, ки дар 
натиҷаи бевоситаи пандемия COVID-19 ба вуҷуд омадаанд, пешбинӣ мекунад. Ҳамчун 
осонии амалиёт, иҷорагир метавонад қарореро бе таҳлил қабул намояд, ки оё имтиёзи 
иҷора, ки аз тарафи иҷорадеҳ дар робита бо пандемияи COVID-19 пешниҳод шудааст, 
такмилоти шартномаи иҷора мебошад ё не. Иҷорагир, ки ро интихоб мекунад, бояд 
ҳама гуна тағйиротро дар пардохтҳои иҷора, ки вобаста ба имтиёзи иҷора марбут ба 
пандемияи COVID-19 бармеояд, ба ҳисоб гирад, ҳамон тавре, ки ин тағйирот тибқи 
СБҲМ (IFRS) 16 ба ҳисоб гирифта мешуд, агар он такмилоти шартномаи иҷора 
набошад, инъикос гардад. 
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Ин стандартҳо ва тағйиротҳои нав ба вазъи молиявӣ ва натиҷаҳои фаъолияти Ташкилот 
таъсири ҷиддӣ намерасонанд. 
 
6) ТАҒЙИРЁБИИ СИЁСАТИ БАҲИСОБГИРӢ ДАР ОЯНДА  
Як қатор стандартҳои нав, иловаҳо ба стандартҳо ва тафсирҳо то ба ҳолати санаи 31 декабри 
соли 2021 то ҳол эътибор надоранд ва ҳангоми таҳияи ин ҳисоботи молиявӣ татбиқ карда 
нашудаанд. Аз ин навовариҳои мазкур, стандартҳо ва иловаҳои зерин метавонанд ба 
фаъолияти молиявӣ ва хоҷагидории Ташкилот таъсир расонанд. Ташкилот ба нақша 
гирифтааст, ки татбиқи ин стандартҳо ва иловаҳоро аз лаҳзаи эътибор пайдо кардани онҳо 
оғоз намояд. Таъсири эҳтимолии стандартҳои нав ба ҳисоботи молиявии мазкури Ташкилот 
то ҳол таҳлил карда нашудааст. 
 
Дар санаи тасдиқи ҳисоботи молиявии мазкур, стандартҳо ва тафсирҳои нави зерин интишор 
шудаанд, вале ҳанӯз эътибор надоранд ва Ташкилот онҳоро барвақт истифода набурдааст: 
 

• СБҲМ (IFRS) 17 «Шартномаҳои суғурта»  
Моҳи майи соли 2017 Шуро оиди СБҲМ нашри СБҲМ (IFRS) 17 “Шартномаҳои суғурта” 
- ро анҷом дод, ки стандарти мукаммали ҳисоботи молиявӣ барои шартномаҳои 
суғурта мебошад, ки ба эътироф ва андозагирӣ, муаррифӣ ва ифшо нигаронида 
шудааст. Вақте ки СБҲМ (IFRS) 17 эътибор пайдо мекунад, он СБҲМ (IFRS) 4 
“Шартномаҳои суғурта” - ро, оиди ки соли 2005 бароварда шуда буд, иваз мекунад. 
СБҲМ (IFRS) 17 нисбат ба ҳама намудҳои шартномаҳои суғурта (яъне, суғуртаи ҳаёт 
ва ғайриҳаёт, суғуртаи мустақим ва азнавсуғуртакунӣ), новобаста аз ташкилоте, ки 
онҳоро мебарорад ва ба баъзе кафолатҳо ва воситаҳои молиявӣ бо шартҳои 
иштироки ихтиёрӣ дахл дорад. Якчанд истисноҳо оид ба доираи истифодабарӣ вуҷуд 
доранд. Мақсади асосии СБҲМ (IFRS) 17 пешниҳод кардани модели баҳисобгирии 
шартномаҳои суғурта мебошад, ки барои суғуртакунандагон самараноктар ва мувофиқ 
бошад. Баръакси талаботи СБҲМ (IFRS) 4, ки асосан ба сиёсатҳои қаблии 
баҳисобгирии маҳаллӣ асос ёфтаанд, СБҲМ (IFRS) 17 модели мукаммали 
баҳисобгирии шартномаҳои суғуртаро пешниҳод мекунад, ки тамоми ҷанбаҳои 
дахлдори баҳисобгирии муҳосибро дар бар мегирад. Дар асоси СБҲМ (IFRS) 17 ба 
модели умумӣ асос ёфта, бо иловаи зер пур карда шудааст:  
 
- такмилоти муайянӣ барои шартномаҳои суғурта бо шартҳои иштироки мустақим 
(усули подошпулии тағйирёбанда); 
- равиши соддакардашуда (равиши тақсимоти мукофот) асосан барои шартномаҳои 
кӯтоҳмӯддат. 
 

СБҲМ (IFRS) 17 барои давраҳои ҳисоботӣ, ки аз 1 январи соли 2023, ё баъд аз он сана, ва бо 
талаботи маълумоти муқоисавӣ дошта, эътибор пайдо мекунад. 
 

• Тағйиротҳо ба СБҲМ (IFRS) 3 – «Истинодҳо ба асосҳои Консептуалӣ»  
Моҳи майи соли 2020 Шуро оид ба СБҲМ (IFRS) 3 «Муттаҳидшавии тиҷоратҳо – 
«Истинодҳо ба асосҳои консептуалӣ» ислоҳот нашр кард. Мақсади ин ислоҳот иваз 
кардани истинодҳо ба «Консептсияи омодагӣ ва пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ, ки соли 
1989 нашр шудааст, бо истинод ба «Асосҳои Консетуалӣ пешниҳоди ҳисоботи 
молиявӣ», ки моҳи марти соли 2018 интишор шудааст, бидуни ворид намудани 
тағйироти ҷиддӣ ба талаботи стандарт. 
 
Шӯро инчунин ба принсипи эътироф дар СБҲМ (IFRS) 3, истисно илова кард, то аз 
фоидаҳо ё зарарҳои эҳтимолии «рӯзи 2-юм”, барои ӯҳдадориҳо ва ӯҳдадориҳои шартӣ, 
ки дар доираи СБМҲ (IAS) 37 ё Шарҳи КШБҲМ (IFRIC) 21 “Пардохтҳои ҳатмӣ”, агар 
онҳо дар доира амалиётҳои алоҳида ба вуҷуд оянд, истисно илова кард. 
Ҳамзамон, Шӯро тасмим гирифт, ки талаботи мавҷудаи СБҲМ (IFRS) 3-ро нисбат ба 
дороиҳои шартӣ, ки бо иваз кардани истинодҳо ба «Омода ва пешниҳоди ҳисоботи 
молиявии консептуалӣ» таъсир намерасонад, шарҳ диҳад. 
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Тағйиротҳои мазкур нисбати ҳисоботи солонаи давравӣ, ки аз 1 январи соли 2022 ё баъд аз 
он сана оғоз мешаванд, эътибор доранд ва дар оянда татбиқ мешаванд. 
 

• Тағйиротҳо ба СБҲМ (IAS) 16 – «Воситаҳои асосӣ: даромад пеш аз 
истифодаитаъиншуда»  
Моҳи майи соли 2020 Шӯрои СБҲМ «Воситаҳои асосӣ: даромад пеш аз 
истифодаитаъиншуда», ки тарҳи ҳама гуна даромад аз арзиши ибтидоии объект 
воситаҳои асосиро ва ҳамагуна даромадро аз фурӯши маҳсулот, дар ҷараёни 
овардани ашёи истеҳсолшударо аз арзиши объекти асосӣ манъ мекунад ба 
ҷойгиршавии он ва ба ҳолати худ расондани он, барои баҳрабардории он мувофиқи 
нияти Роҳбарият зарур аст, ба нашр расонд. Ба ҷои ин, Ташкилот даромад аз фурӯши 
чунин ашё, инчунин хароҷоти истеҳсоли ин ашёро дар асосӣ фоида ё зарар эътироф 
мекунад. 

 
Тағйиротҳои мазкур нисбати ҳисоботи солонаи давравӣ, ки аз 1 январи соли 2022 ё баъд аз 
он сана эътибор доранд ва бояд ба он объектҳои асосие, ки барои истифода дар санаи оғоз 
(ё баъд аз) оғози ҳисоботи молиявии давраи пешин пешниҳодшуда дастрас шуданд, ба таври 
ретроспективӣ татбиқ карда шаванд. ки Ташкилот аввалин бор ин тағйиротро татбиқ мекунад. 
 

• Тағйиротҳо ба СБҲМ (IAS) 9 «Воситаҳои молиявӣ» – ҳаққи комиссионӣ барои 
гузаронидани «санҷиши 10%», ҳангоми қатъи эътирофи ӯҳдадориҳои молиявӣ.  
 
Дар доираи равандҳои такмилдиҳии солонаи СБҲМ, дар давраи солҳои 2018 - 2020, 
Шӯро ба СБҲМ (IAS) 9 ислоҳоти ворид кардаро ба нашр расонд. Тағйирот 
пардохтҳоеро шарҳ медиҳад, ки Ташкилот ҳангоми арзёбии он, ки оё шартҳои 
ӯҳдадории молиявии нав ё тағйирёфта аз шартҳои ӯҳдадории молиявии аввалия ба 
таври ҷиддӣ фарқ мекунанд, ба инобат мегирад. Ба чунин маблағҳо танҳо он 
хироҷҳое, ки байни қарздиҳанда ва қарзгиранда пардохтаанд ё гирифта шудаанд, аз 
ҷумла пардохтҳоеро дар бар мегиранд, ки аз ҷониби қарздиҳанда ё қарзгир аз номи 
тарафи дигар пардохта ё гирифтаанд, мансуб мебошанд. Ташкилот ин тағйироти 
мазкурро нисбат ба ӯҳдадориҳои молиявие, ки дар санаи оғози ҳисоботи солонаи 
давравӣ (ё баъд аз он) такмилот ё иваз карда шудаанд, ки дар он Ташкилот бори 
аввал ин тағйиротро татбиқ менамояд, татбиқ мешаванд. 
 

Тағйиротҳои мазкур нисбати ҳисоботи солонаи давравӣ, ки аз 1 январи соли 2022 ё баъд аз 
он сана оғоз мешаванд, эътибор пайдо мекунад.  
 
Ташкилот ният дорад, ки ин стандартҳо ва тағйиротҳои нави мазкурро аз рӯзи эътибор пайдо 
карданашон истифода барад.  
 

• Тағйиротҳо ба СБҲМ (IFRS) 9 «Воситаҳои молиявӣ» ба талаботи мавҷудаи СБҲМ 
(IFRS) 9 тағирот ворид мекунад, то имкон диҳад, баҳогузории дороиҳои молиявии, ки 
пешпардохт шудаанд, бо арзиши истеҳлокӣ (ё, вобаста ба модел-тиҷорат, бо арзиши 
одилона тавассути дигар даромади маҷмӯӣ), ҳатто дар сурати ҷуброни манфӣ чен 
карда шаванд. 

  
 

• Тағйиротҳо ба СБҲМ (IAS) 19 «Подошпулиҳои кормандон» инҳоро шарҳ медиҳанд: 
агар ба барномаи нафақа тағирот ворид карда, ва барнома кам карда шаванд ё 
ҳисоббаробаркунӣ карда шаванд, фарзияҳои наве, ки ҳангоми азнавбаҳодиҳӣ 
истифода мешаванд, бояд барои муайян кардани арзиши хидматрасонии давраи ҷорӣ 
ва фоизи холис барои бақияи давраи ҳисоботӣ пас аз тағирёбии нақша истифода 
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шаванд. Илова бар ин, тағйиротҳо азнавбаҳодиҳии дороиҳои холис ё ӯҳдадориҳоро 
оид ба пардохтҳои муқарраршуда талаб мекунанд. 

 
• Тағйиротҳо ба СБҲМ (IAS) 8 «Сиёсати баҳисобгирӣ, тағйирот дар арзёбии муҳосибӣ ва 

хатогиҳо»: муайян кардани арзёбиҳои муҳосибӣ (12 феврали соли 2021 нашр шудааст 
ва барои давраҳои солона аз 1 январи соли 2023 ё баъд аз ин сана эътибор дорад), 
дар бар мегирад. 
 

• Тағйиротҳо ба СБҲМ (IAS) 1«Пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ» ва Эъломияи 2 оиди 
амалии СБҲМ : «Ифшои сиёсати баҳисобгирӣ» (12 феврали соли 2021 нашр шудааст 
ва барои давраҳои солона, ки аз 1 январи соли 2023 ё баъд аз ин сана оғоз мешавад), 
эътибор дорад. 
 

• Тағйиротҳо ба СБҲМ (IAS) 12 «Андоз аз даромад»: андози батаъхиргузоришуда аз 
дороиҳо ва ӯҳдадориҳое, ки аз як амалиёти ягона бармеоянд (дар 6 майи соли 2021 
нашр шудаанд ва барои давраҳои солона аз 1 январи соли 2023 ё баъд аз ин сана 
эътибор доранд). 

7)  АҚИДАЮ БАҲОДИҲИИ НАЗАРРАСИ ҲИСОБДОРӢ  
Барои истифода намудани сиёсати ҳисобдории Ташкилот, Роҳбарият ақидаи худро ба кор 
бурдааст ва нисбати муайянкунии маблағҳо баҳо медиҳад, ки дар ҳисоботи молиявӣ, 
эътироф гардидааст. Дар зер истифодаи аз ҳама назарраси ин ақидаву баҳодиҳӣ оварда 
шудааст: 
 
Арзиши одилонаи воситаҳои молиявӣ   
Агар муайян кардани арзиши одилонаи дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ, ки дар ҳисоботи 
ҳолати молиявӣ инъикос гардидааст, дар асоси нархҳои бозори фаъол номумкин бошад, он 
гоҳ ин арзиш аз тариқи истифодаи моделҳои гуногуни баҳодиҳӣ, ки аз моделҳои математикӣ 
низ иборат аст, муайян хоҳад гашт.  
 
Барои чунин моделҳо, маълумоти ибтидоӣ дар асоси бозори мушоҳидашаванда муайян 
карда мешавад, агар чунин кор имкон дошта бошад; дар акси ҳол, барои муайян намудани 
арзиши одилона истифодаи ақида зарур аст. 
 
Захира таҳти беқурбшавии қарзҳо ва ҳисобномаҳо барои бадасторӣ                             
Ташкилот мунтазам таҳлили қарзҳо ва қарздории дебиториро вобаста ба беқурбшавӣ 
мегузаронад. Бо дарназардошти таҷрибаи мавҷуда, Ташкилот муҳокимаи субъективии худро 
ҳангоми баҳогузорӣ намудани зарар аз беқурбшавӣ дар вазъияте, ки қарзгиранда 
душвориҳои молиявиро аз сар мегузаронад ва ҳаҷми кофии маълумоти воқеӣ дар бораи 
қарздорони ҳамшабеҳ вуҷуд надорад. 
 
Ташкилот бо шакли ҳамшабеҳ тағйироти гардиши воситаҳои пулиро дар асоси маълумоти 
назоратшаванда, ки ба тағйироти ногувор дар вазъи адонамоии ӯҳдадориҳои қарзгиранда 
дар ҳайати Ташкилот ишора менамояд ва ё тағйироти шартҳои иқтисодии давлатӣ ва ё 
маҳаллӣ, ки бо ҳодисаҳои иҷро накардани ӯҳдадориҳо аз рӯи дороиҳо дар ҳайати Ташкилоти 
мазкур мувофиқат менамояд, баҳогузорӣ менамояд. Роҳбарият баҳоеро истифода менамояд, 
ки он дар маълумотҳои таърихӣ дар бораи сохтори зарарҳо нисбати дороиҳо бо хусусияти 
ҳамшабеҳи хатари қарзӣ ва аломатҳои беғарази беқурбшавӣ аз руи Ташкилотҳои қарзӣ ва 
қарздории дебиторӣ асос ёфтааст. Бо дарназардошти таҷрибаи мавҷуда, Ташкилот 
муҳокимаронии субъективии худро ҳангоми ислоҳнамоии маълумоти назоратшавандаи 
нисбати гурӯҳҳои қарздорон ва ё қарзи дебиторӣ барои инъикоси вазъияти ҷорӣ 
татбиқшаванда, истифода менамояд. 
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8) ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА ҲАМАРЗИШҲОИ (ЭКВИВАЛЕНТҲОИ) ОНҲО 
Ба ҳисоби сомонӣ    

 
Ба санаи 31 декабри 

соли 2021  
Ба санаи 31 декабри соли 

2020  
Пули нақд    
- асъори миллӣ  4 739 204 5 530 109 
- асъори хориҷӣ  5 765 069 1 971 761 
 10 504 273 7 501 870 
Суратҳисобҳои муросилотӣ дар БМТ   
- асъори миллӣ 732 677 905 147 
- асъори хориҷӣ 4 208 649 751 200 
 4 941 326 1 656 347 
   
Суратҳисобҳои муросилотӣ дар дигар 
ташкилотҳои молиявӣ     
- асъори миллӣ 19 569 80 271 
- асъори хориҷӣ 2 136 069 6 912 320 
 2 155 638 6 992 591 
Ҳамагӣ воситаҳои пулӣ  
ва ҳамарзишҳои (эквивалентҳои) онҳо 17 601 237 16 150 808 

 
Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзишҳои онҳо - суратҳисобҳои муросилотии Ташкилотро дар дигар 
муассисаҳои молиявӣ бо асъори миллӣ ва хориҷро дар бар мегирад.  
 
Ба санаи 31 декабри соли 2021, суратҳисобҳои муросилотӣ бо асъори миллӣ кушода шуданд, 
дар: филиали ҶСП «Халик бонк Тоҷикистон», ва ҶСК «Бонки Эсхата» ба маблағи 19 569 
сомонӣ (2020: филиали ҶСП «Халик бонк Тоҷикистон» ва ҶСК «Бонки Эсхата» ба маблағи 80 
271 сомонӣ). 
 
Ба санаи 31 декабри соли 2021, суратҳисобҳои муросилотӣ бо асъори хориҷӣ кушода 
шуданд, дар: ҶСО «Транскапиталбонк», филиали ҶСП «Халик бонк Тоҷикистон», ҶСК «Бонки 
Эсхата», ҶДММ ТАҚХ «Матин» ба маблағи 2 136 069 сомонӣ (2020: ҶСО 
«Транскапиталбонк», филиали ҶСП «Халик бонк Тоҷикистон», ҶСК «Бонки Эсхата», ҶДММ 
ТАҚХ «Матин» ба маблағи 6 912 320 сомонӣ). 
 
Ба ҳисоби сомонӣ     
 Ба санаи 31 декабри     

соли 2021 
Ба санаи 31 декабри 

соли 2020 
Захираи ҳадди ақали ҳатмӣ дар БМТ    

- асъори миллӣ  414 303 112 474 
- асъори хориҷӣ  1 514 576 1 359 255 
Ҳамагӣ захираи ҳадди ақали ҳатмӣ дар 
БМТ  1 928 879 1 471 729 

 
 
9) ВОСИТАҲО ДАР БОНКҲО        
 
 Ба ҳисоби сомонӣ    
 Ба санаи 31 декабри 

соли 2021 
Ба санаи 31 декабри 

соли 2020  
Интиқоли маблағҳо    
- асъори хориҷӣ  122 527 71 670 
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Ҳамагӣ воситаҳо дар бонкҳо  122 527 71 670 
 

Ба санаи 31 декабри соли 2021, Ташкилот воситаҳоро дар бонкҳо ба бақияҳои суратҳисобҳо 
ҷамъ мекунад, ки тавассути низомҳои интиқоли пулӣ гузаронида мешаванд: «Юнистрим», 
«Вестерн Юнион» ва «Контакт» (2020: низомҳои интиқоли пулӣ «Юнистрим», «Вестерн 
Юнион» ва «Контакт»). 

10) ҚАРЗҲО ВА ПЕШПАРДОХТҲО БА МИЗОҶОН   
Дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020, қарзҳо ва пешпардохтҳо ба мизоҷон, 
дар шакли зерин пешниҳод шудаанд:  
 

Ба ҳисоби сомонӣ   Ба сани 31 декабри соли 
2021  

Ба санаи 31 декабри 
соли 2020 

Қарзҳо ба мизоҷон  17 318 554 14 222 247 
Фоизи ҳисобшудаи пардохтнашуда 211 052 209 551 
Тарҳи захира таҳти беқурбшавии қарзҳо (520 315) (1 586 709) 
Ҳамагӣ қарзҳо ва пешпардохтҳо ба 
мизоҷон 17 009 291 12 845 089 

 
 
Дар санаи 31 декабри соли 2021 фоизҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда дар таркиби қарзҳо ва 
пешпардохтҳо ба мизоҷон маблағро дар ҳаҷми 211 052 сомонӣ (2020: 209 551 сомонӣ).  
Дар санаи 31 декабри соли 2021 дар Ташкилот меъёри фоиз оиди қарзҳо ва пешпардохтҳо ба 
мизоҷон барои қарзҳое, ки бо асъори миллӣ дода шудаанд, аз 12% то 40%-ро ташкил 
медиҳанд; бо асъори хориҷӣ меъёр дар сатҳи аз 14% то 26% (2020: бо асъори миллӣ аз 12% 
то 40%; бо асъори хориҷӣ аз 12% то 36%). 
 
Дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 маблағи сандуқи қарзӣ 17 009 291 
сомонӣ ва 12 845 089 сомониро, мутаносибан, ташкил медиҳад (аз ҷумла фоизҳои ҳисобшуда 
ва захира таҳти беқурбшавӣ). Қарзҳо ба мизоҷоне дода шудаанд, ки фаъолияташон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд, ки тамаркузи назарраси ҷуғрофӣ ва сатҳи баланди 
хавфи қарзиро ташкил медиҳанд. 
 
Дар зер маълумот дар бораи сандуқи қарзии Ташкилот барои 10 қарзгирандагони бузург, 
оварда шудааст:  
 

Ба ҳисоби сомонӣ  Ба санаи 31 декабри соли 2021 

 Маблағи қарз 

Тамазкур 
(консентрасия) дар 

сандуқи қарзӣ  
Маҳмудзода Собир Неъмат 253 767 2% 
Охунов Мирзораҳмат Исмоилҷонович 251 788 2% 
Турсунов Олимҷон Неъматович 243 874 2% 
Мусофиров Рамазон Ҷураевич 240 145 1% 
Пулотов Самеъ Ғаниевич 240 007 1% 
Зафаров Дустмаҳмад Абдулазизович 234 797 1% 
Байзаева Парвина Муродҷоновна 233 641 1% 
Машокирова Мавҷуда Юсуповна 220 593 1% 
Шерова Дилангез Равшанбоевна 213 957 1% 
Мазбутов Шухратҷон Эҳсонҷонович 212 813 1% 

Ҳамагӣ барои 10 қарзгирандагони бузург  2 345 382 13% 
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Ба ҳисоби сомонӣ   Ба санаи 31 декабри соли 2020 

 Маблағи қарз 
Тамазкур (консентрасия) 

дар сандуқи қарзӣ 
ҶДММ «Азамат Агро» 548 257 5% 
ҶДММ «Фароҳам» 548 257 5% 
ҶДММ «Куруш 777» 548 033 5% 
ҶДММ «Файзи Саҳар» 501 695 5% 
ҶДММ «Хуҷанд Агро 2018» 373 930 4% 
Машокирова Мавҷуда Юсуповна 284 822 3% 
ҶДММ «Сохтмон 3» 267 220 3% 
Ҷураева Мохирҷон Сатторовна 248 893 2% 
Абдуллозода Абдуаҳат 240 710 2% 
Қурбонов Фирдавс Зиёдуллоевич 220 994 2% 
Ҳамагӣ барои 10 қарзгирандагони бузург 3 782 811 36% 

 
Маълумот дар бораи ҳаракати захираҳо таҳти беқурбшавӣ оиди қарзҳое, ки ба мизоҷон дода 
шудаанд, барои солҳое, ки 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 анҷом ёфтаанд, дар зер оварда 
шудааст: 
 

Ба ҳисоби сомонӣ 

 
Беқурбшавӣ дар асоси 

инфиродӣ  

Ҳамагӣ беқурбшавии 
тавассути фоида ё зарар 

эътироф шудааст 
Ба санаи 31 декабри соли 2019  (844 573) (844 573) 
Барқароршавии/ 
(Ташаккулёбии) захираҳо  (742 136) (742 136) 
Ба санаи 31 декабри соли 2020  (1 586 709) (1 586 709) 
Барқароршавии/ 
(Ташаккулёбии) захираҳо 397 318 394 569 
Фарқияти мубодилавӣ  28 620 28 620 
Хориҷкунии қарзҳо  640 456 640 456 
Ба санаи 31 декабри соли 
2021  (520 315) (523 064) 

 
Маълумот аз сандуқи қарзӣ аз рӯи намудҳои қарзи мизоҷон барои солҳои 2021 ва 2020, аз 
рӯи марҳилаҳои муайян кардани талафоти пешбинишудаи қарзӣ, дар зер оварда шудааст: 
 
Ба санаи 31 декабри соли 2021  
 

Ба ҳисоби сомонӣ  Марҳилаи 1 Марҳилаи 2 Марҳилаи 3 Ҳамагӣ  
     
Қарзи истеъмолӣ 12 558 985 11 121 40 015 12 610 121 
Савдо  3 434 453 - - 3 434 453 
Кишоварзӣ  772 577 - - 772 577  
Хизматрасониҳо 501 403 - - 501 403 
Сохтмон  - - - - 
Истеҳсолот  - - - - 
 17 267 418 11 121 40 015 17 318 554 
Фоизҳои ҳисобшудаи 
пардохтнашуда 190 200 578 20 274 211 052 
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ФПТИ (474 642) (5 657) (40 016)  (520 315) 
Арзиши тавозунӣ (истеҳлокӣ)   16 982 976 6 042 20 273 17 009 291 

 
 
Ба санаи 31 декабри соли 2020  
 

Ба ҳисоби сомонӣ Марҳиилаи 1 Марҳилаи 2 Марҳилаи 3 Ҳамагӣ 
     
Қарзи истеъмолӣ 7 321 843 9 890 447 111 7 778 844 
Савдо  4 985 848 1 545 142 301 5 129 694 
Сохтмон  623 764 - - 623 764 
Хизматрасониҳо  250 484 - 44 251 294 735 
Кишоварзӣ  223 117 1 383 - 224 500 
Истеҳсолот  81 385 7 615 81 710 170 710 
 13 486 441 20 433 715 373 14 222 247 
Фоизҳои ҳисобшудаи 
пардохтнашуда  173 717 2 727 33 107 209 551 
ФПТИ (822 017) (16 212) (748 480) (1 586 709) 
Арзиши тавозунӣ (истеҳлокӣ)   12 838 141 6 948 - 12 845 089 
 
Дар зер сохтори сандуқи қарзӣ мутобиқи бахшҳои соҳавӣ, оварда шудаанд: 
 
 
Ба ҳисоби сомонӣ Ба санаи 31 декабри 

соли 2021  % Ба санаи 31 декабри 
соли 2020  % 

Қарзи истеъмолӣ 11 860 588 68% 7 778 844 55% 
Савдо 3 352 992 19% 5 129 694 36% 
Кишоварзӣ 780 031 5% 224 500 2% 
Истеҳсолот 501 403 3% 170 710 1% 
Сохтмон 462 365 3% 623 764 4% 
Хизматрасониҳо 361 175 2% 294 735 2% 
     
 17 318 554 100% 14 222 247 100% 
Фоизҳои ҳисобшудаи 
пардохтнашуда 211 052  209 551  
Тарҳи захираҳо таҳти 
беқурбшавии қарз (520 315)  (1 586 709)  
Ҳамагӣ қарзҳо ва 
пешпардохтҳо ба мизоҷон  17 009 291  12 845 089  

 
Дар зер сохтори сандуқи қарзӣ аз рӯи мансубияти мизоҷон оварда шудаанд: 

 
 Ба ҳисоби сомонӣ Ба санаи 31 декабри 

соли 2021  
% Ба санаи 31 декабри 

соли 2020  % 

Шахсони ҳуқуқӣ 17 248 529 100% 11 344 949 80% 
Шахсони воқеӣ 70 025 0% 2 877 298 20% 
 17 318 554 100% 14 222 247 100% 
Фоизҳои ҳисобшудаи 
пардохтнашуда 211 052  209 551  
Тарҳи захираҳо таҳти 
беқурбшавии қарз (520 315)  (1 586 709)  
Ҳамагӣ қарзҳо ва 
пешпардохтҳо ба мизоҷон 17 009 291  12 845 089  
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Дар зер сохтори қарзҳои ба шахсони воқеӣ додашуда, оварда шудаанд: 

 
Ба ҳисоби сомонӣ Ба санаи 31 декабри 

соли 2021 
Ба санаи 31 декабри соли 

2021. 
Қарзи истеъмолӣ 12 602 667 7 772 060 
Савдо 3 364 428 2 377 220 
Кишоварзӣ 780 031 227 474 
Хизматрасониҳо 501 403 283 374 
Сохтмон - 529 273 
Истеҳсолот - 155 548 
Ҳамагӣ қарзҳои шахсони воқеӣ  17 248 529 11 344 949 

 
Дар зер Таҳлили сифати қарзҳои ба мизоҷон дар соли 2021 додашуда, оварда шудаанд: 
 

Шахсони ҳуқуқӣ  
Ба санаи 31 декабри 
соли 2021 % 

Қарзҳо то тарҳи 
захираҳо таҳти 

беқурбшавӣ  
Захираҳо таҳти 

беқурбшавӣ  

Қарзҳо баъди 
тарҳи захираҳо 

таҳти 
беқурбшавӣ  

     
Мӯҳлаташ нагузашта  100%                 70 025        (1 052)                 68 973  
Мӯҳлаташ гузашта:     
то 30 рӯз -                        -                          -                            -    
аз 31 то 90 рӯз  -                        -                          -                            -    
аз 91 то 180 рӯз  -                        -                          -                            -    
Мӯҳлаташ зиёда аз 180 
рӯз гузашта  -                        -                          -                            -    

 100%                 70 025           (1 052)                  68 973  
 
 

      

Шахсони воқеӣ  
Ба санаи 31 декабри 
соли 2021 % 

Қарзҳо то тарҳи 
захираҳо таҳти 

беқурбшавӣ 
Захираҳо таҳти 

беқурбшавӣ 

Қарзҳо баъди 
тарҳи захираҳо 

таҳти 
беқурбшавӣ 

     
Мӯҳлаташ нагузашта 99,7%          17 197 393           (473 590)       16 723 803  
Мӯҳлаташ гузашта:     
то 30 рӯз 0,0% 1 629              (422) 1 207  
аз 31 то 90 рӯз 0,1%                 9 491              (5 235)                4 256  
аз 91 то 180 рӯз 0,1%                 10 034             (10 034)                               - 
зиёда аз 180 рӯз  0,2%                 29 982             (29 982)               - 
 100,0%          17 248 529            (519 263)           16 729 266  

 
   

     
Таҳлили сифати қарзҳои ба мизоҷон дар соли 2020 додашуда: 
      

Шахсони ҳуқуқӣ  
Ба санаи 31 декабри 
соли 2020 % 

Қарзҳо то тарҳи 
захираҳо таҳти 

беқурбшавӣ 
Захираҳо таҳти 

беқурбшавӣ 

Қарзҳо баъди 
тарҳи захираҳо 

таҳти беқурбшавӣ 
     

Мӯҳлаташ нагузашта 100,00%            2 877 298           (165 726)           2 711 572  
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Мӯҳлаташ гузашта:     
то 30 рӯз 0,00%         -                 -                        - 
аз 31 то 90 рӯз 0,00%         -                 -                        - 
аз 91 то 180 рӯз 0,00%         -                 -                        - 
Мӯҳлаташ зиёда аз 180 
рӯз гузашта 0,00%                  -                 -                        - 
 100,0%            2 877 298           (165 726)           2 711 572  
      

Шахсони воқеӣ 
Ба санаи 31 декабри 
соли 2020 % 

Қарзҳо то тарҳи 
захираҳо таҳти 

беқурбшавӣ 
Захираҳо таҳти 

беқурбшавӣ 

Қарзҳо баъди 
тарҳи захираҳо 

таҳти беқурбшавӣ 
     
Мӯҳлаташ нагузашта  92,9%          10 535 877          (668 603)         9 867 274  
Мӯҳлаташ гузашта:                            -    
то 30 рӯз 0,2%                 17 585          (16 832)             753  
аз 31 то 90 рӯз 0,7%                 76 113          (76 113)             - 
аз 91 то 180 рӯз 0,1%                   9 174            (9 174)                - 
зиёда аз 180 рӯз 6,2%               706 199           (650 260)                  55 939  
 100,0%          11 344 949        (1 420 982)        9 923 967  

 
 
Дар санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 баҳогузории арзиши одилонаи қарзҳо ва 
пешпардохтҳо ба мизоҷон тақрибан ба арзиши тавозунӣ баробар аст, ба Эзоҳи 28 нигаред. 
 
Таҳлили қарзҳо ва пешпардохтҳо мутобиқи мӯҳлати пешбиншудаи пардохташон дар Эзоҳи 29 
пешниҳод шудааст. 
 
Таҳлили хавфҳои қарзӣ ва асъорӣ, инчунин хавфи меъёри фоизӣ дар Эзоҳи 31 пешниҳод 
шудааст. 

11) САРМОЯГУЗОРӢ БА ҚОҒАЗҲОИ ҚИММАТНОК  
 
Дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 сармоягузориҳои Ташкилот дар шакли 
зерин пешниҳод шудаанд: 
 

Ба ҳисоби сомонӣ Ба санаи 31 декабри 
соли 2021 

Ба санаи 31 декабри 
соли 2020 

Воситаҳои ғайримеъёрӣ    

Воситаҳои ҳиссавӣ  600 000 600 000 
Ҳамагӣ сармоягузориҳо  600 000 600 000 

 
Ташкилот 3 сентябри соли 2016 аз саҳмияҳои ҶДММ «Континент» 10% - ро, ки дар шаҳри 
Хуҷанд воқеъ аст, ба маблағи 600 000 сомонӣ ба даст овард, ки намуди фаъолияти асосии он 
пешниҳоди утоқҳои корӣ барои иҷора мебошад. 
 
Ҳамаи сармоягузориҳои дар боло зикршуда дар биржаҳои фондӣ, чӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва чӣ хориҷ аз он нархгузорӣ карда намешаванд. 
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12) ВОСИТАҲОИ АСОСӢ   
 

Ба ҳисоби сомонӣ Ҳуқуқи иҷора 
ва такмил 

Мебел, 
таҷҳизоти  

корхона 
Ҳамагӣ  АРЗИШИ ИБТИДОӢ 

Ба санаи 31 декабри соли 
2019   108 554 2 079 231 2 187 785 
Воридот 16 578 528 078 544 656 
Содирот (5 627) (136 532) (142 159) 
Ба санаи 31 декабри соли 
2020 119 505 2 470 777 2 590 282 
Воридот 20 602 548 495 569 097  
Содирот -                      (242 805) (242 805) 
Ба санаи 31 декабри соли 
2021  140 107 2 776 467 2 916 574 
ИСТЕҲЛОКИ ҶАМЪШУДА     
 Ба санаи 31 декабри соли 
2019   5 627 575 814 581 441 
Ҳаққи истеҳлок 7 957 257 580 265 537 
Содирот (6 166) (11 809) (17 975) 
Ба санаи 31 декабри соли 
2020   7 418 821 585 829 003 
Ҳаққи истеҳлок 872 267 757 268 629 
Содирот - - - 
Ба санаи 31 декабри соли 
2021 8 290 1 089 342  1 097 632 
АРЗИШИ БАҚИЯВӢ     
Ба санаи 31 декабри соли 
2021 131 817 1 687 124 1 818 942 
Ба санаи 31 декабри соли 
2020 112 087 1 649 192 1 761 279 

 
 
Маҳдудият нисбати воситаҳои асосӣ 
Ба санаи 31 декабри соли 2021 ва санаи 31 декабри соли 2020, Ташкилот дорои ягон 
воситаҳои асосии багаравгузошташуда ва ё маҳдудшударо соҳиб набуд. 

Ба санаи 31 декабри соли 2021 ва санаи 31 декабри соли 2020 дар Ташкилот воситаҳои 
асосии истеҳлокшуда пурра вуҷуд надошт. 
 

13) ДОРОИҲОИ ҒАЙРИМОДДӢ     
Дар зер маълумот дар бораи дороиҳои ғайримоддии Ташкилот дар ҳолат ба санаи 31 
декабри солҳои 2021 ва 2020 оварда шудаанд: 
 

Ба ҳисоби сомонӣ Иҷозатномаҳои 
бадастовардаи 

таъминоти  
компютерӣ  Ҳамагӣ  АРЗИШИ ИБТИДОӢ 

Ба санаи 31 декабри соли 2019   77 300 77 300 
Воридот 205 835 205 835 
Содирот (6 542) (6 542) 
Ба санаи 31 декабри соли 2020 276 593 276 593 
Воридот 79 624 79 624 
Содирот - - 
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Ба санаи 31 декабри соли 2021 356 217 356 217 
ИСТЕҲЛОКИ ҶАМЪШУДА    
Ба санаи 31 декабри соли 2019   6 542 6 542 
Ҳаққӣ истеҳлок 16 685 16 685 
Содирот (6 542) (6 542) 
Ба санаи 31 декабри соли 2020 16 685 16 685 

Ҳаққӣ истеҳлок  13 480 13 480 
Содирот - - 
Ба санаи 31 декабри соли 2021 30 165 30 165 
АРЗИШИ БАҚИЯВӢ   
Ба санаи 31 декабри соли 2021 326 052 326 052 
Ба санаи 31 декабри соли 2020 259 908 259 908 

 

14)   ДОРОИҲОИ ДИГАР  
Дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 дороиҳои дигари Ташкилот дар шакли 
зерин пешниҳод шудаанд: 

Ба ҳисоби сомонӣ Ба санаи 31 декабри 
соли 2021 

Ба санаи 31 декабри соли 
2020 

Дороиҳои молиявӣ    
Ҳисоббаробаркунӣ байни  
ташкилотҳои қарзӣ  1 261 320 27 720 
Ҳисобномаҳо барои гирифтан  45 085 16 902 
Хариду фурӯши асъор (СПОТ)  - 3 988 
Ҳамагӣ дороиҳои дигари молиявӣ  1 306 405 48 610 
Дороиҳои ғайримолиявӣ   
Пешпардохт аз рӯи  
андоз аз фоидаи ҷорӣ  327 908 128 032 
Пешпардохтҳо  53 279 74 354 
Молхои канцелярй ва дигар мансубятҳои 
истифоданашуда  42 859 - 
Дороиҳои дигар  532 - 
ФПТИ (532) - 
Ҳамагӣ дороиҳои дигари 
ғайримолиявӣ  424 046 202 386 
Ҳамагӣ дороиҳои дигар 1 730 451 250 996 
   

Маълумот дар бораи ҳаракати захираҳо таҳти беқурбшавии дороиҳои дигар ба таври зерин 
пешниҳод карда шудаад: 
 

Ба ҳисоби сомонӣ 

 Беқурбшавии дороиҳои дигар  
Ба санаи 31 декабри соли 2019   - 
Барқароршавии/(Ташаккулёбии) захираҳо  - 
Ба санаи 31 декабри соли 2020 - 
Ташаккулёбии захира  532 
Ба санаи 31 декабри соли 2021 532 
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15) ВОСИТАҲОИ БОНКҲО ВА ТАШКИЛОТҲОИ МОЛИЯВӢ  
Дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 воситаҳои бонкҳо ва ташкилотҳои 
молиявӣ дар шакли зерин пешниҳод шудаанд: 
 

Ба ҳисоби сомонӣ Ба санаи 31 декабри соли 
2021 

Ба санаи 31 декабри соли 
2020 

   
Қарзҳо аз муассисаҳои молиявӣ 3 000 000 - 
Суратҳисобҳои ҷории дигар 
ташкилотҳои молиявӣ  10 260 5 260 
Қарзҳое, ки аз БМТ гирифташудаанд - 1 000 000 
Ҳамагӣ воситаҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ  3 010 260 1 005 260 

 

16) ПАСАНДОЗҲОИ МИЗОҶОН    
Дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 пасандозҳои мизоҷон дар шакли зерин 
пешниҳод шудаанд: 
   
Ба ҳисоби сомонӣ 

  
Ба санаи 31 декабри 

соли 2021 
Ба санаи 31 декабри соли 

2020 
Шахсони воқеӣ:   
Амонатҳои мӯҳлатнок 9 834 980 9 632 436 
Пасандозҳои амонатӣ 355 431 238 868 
Ҳамагӣ пасандозҳои шахсони воқеӣ 10 190 411 9 871 304 
Шахсони ҳуқуқӣ:   
Пасандозҳои дархостшаванда 15 204 175 9 232 923 
Ҳамагӣ пасандозҳои шахсони ҳуқуқӣ 15 204 175 9 232 923 
Пешпардохтҳои гирифташуда 10 273 5 187 
Фоизҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда 115 520 106 057 
Ҳамагӣ пасандозҳои мизоҷон 25 520 379 19 215 471 

 
Дар санаи 31 декабри соли 2021 меъёри фоизии пасандозҳои мизоҷон аз 0% то 20% - бо 
сомонӣ (2020: аз 0% то 20%) ва аз 0% то 14% - бо асъори хориҷӣ (2020: аз 0% то 16%) 
муқаррар карда шудааст. 
 
Дар санаи 31 декабри соли 2021 фоизҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда, ки ба маблағҳои 
мизоҷон дохил шудаанд, 115 520 сомониро ташкил медиҳанд (2020: 106 057 сомонӣ).  
 
Дар санаи 31 декабри соли 2021 маблағи умумии пасандозҳо, бе назардошти фоизҳои 
ҳисобшудаи пардохтнашуда аз рӯи 10 қарзгирандагони бузурги Ташкилот 15 637 025 
сомониро ташкил медиҳад (2020: 7 930 200 сомонӣ), ё ин ки 61% аз маблағи умумии 
мизоҷонро ташкил медиҳад (2020: 41%).  
 
Дар зер маълумот дар бораи мутамарказкунии сандуқи пасандозӣ бо намуди асъорҳо, бе 
назардошти фоизҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда пешниҳод шудаанд: 
 

Ба ҳисоби сомонӣ 
Ба санаи 31 декабри 

соли 2021 
Ба санаи 31 декабри соли 

2020 
Пасандозҳо бо доллари ИМА  14 920 668 14 749 783 
Пасандозҳо бо сомонӣ  7 038 643 4 203 383 
Пасандозҳо бо рубли русӣ  3 332 807 150 965 
Пасандозҳо бо Евро 102 468 96 
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Пешпардохтҳои гирифташуда  10 273 5 187 
Фоизҳои ҳисобшуда 115 520 106 057 
Ҳамагӣ пасандозҳои мизоҷон 25 520 379 19 215 471 

 

17) ӮҲДАДОРИҲОИ ДИГАР  
Дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 ӯҳдадориҳои дигари Ташкилот дар 
шакли зерин пешниҳод шудаанд: 

 Ба ҳисоби сомонӣ Ба санаи 31 декабри 
соли 2021 

Ба санаи 31 декабри соли 
2020 

Ӯҳдадориҳои молиявӣ   
Ҳисобномаҳо барои пардохт 228 922 125 927 
Интиқоли маблағҳо 16 961 1 135 
Ғайраҳо   681 900 1 698 000 
Ҳамагӣ ӯҳдадориҳои молиявӣ 927 783 1 825 062 
Ӯҳдадориҳои ғайримолиявӣ    
Андозҳо барои пардохт, ба истиснои андоз 
аз фоида  48 629 39 453 
Иҷора  31 985 - 
Ғайраҳо  65 427 45 121 
Ҳамагӣ ӯҳдадориҳои ғайримолиявӣ  146 041 84 574 
Ҳамагӣ ӯҳдадориҳои дигар 1 073 824 1 909 636 

18)  САРМОЯ САҲҲОМӢ  
Ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 сармояи саҳҳомии ба қайд гирифташуда ва ба 
пуррагӣ пардохтшудаи Ташкилот маблағи 6 000 000 сомониро ташкил медиҳад.  
 
Сохтори сармояи саҳҳомии Ташкилот ба тариқи зайл пешниҳод шудааст: 
  

Ба санаи 31 декабри соли 
2021 

Ба санаи 31 декабри соли  
2020 

Ба ҳисоби сомонӣ 

Сармояи 
пардохтшуда 

% умумии 
сармояи 

пардохтшуда 
Сармояи 

пардохтшуда 

% умумии 
сармояи 

пардохтшуда 
Саҳмдорон: 

    

Шарифов Абдуғанӣ Ҳикматович 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 
 6 000 000 100,00% 6 000 000 100,00% 

 
Саҳм ба сармояи саҳҳомӣ аз ҷониби саҳмдор бо асъори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
саҳмгузорӣ карда шудааст ва саҳмдори Ташкилот ҳуқуқ дорад, ки ҳаққуссаҳмҳо 
(дивидендҳоро) ба даст орад ва тақсимоти сармояро низ бо асъори миллӣ амалӣ намояд. 
 
Захираҳои Ташкилот, ки бояд ба саҳмдорон тақсим карда шаванд, бо фоидаи тақсимнашуда, 
ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мешавад, пешниҳод карда мешавад. 
Захираҳои тақсимнашаванда ҳамчун Захираи асосии Ташкилот, ки мутобиқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба хавфҳои умумии бонкӣ, аз ҷумла, зарари эҳтимолӣ ва дигар 
хавфҳо ва хароҷоти пешбининашуда ташаккул ёфтааст, муаррифӣ мешаванд. 

19) ДАРОМАДҲО ВА ХАРОҶОТҲОИ ФОИЗӢ ВА БА ОНҲО МОНАНД  
Даромадҳо ва хароҷотҳои фоизии Ташкилот барои солҳое, ки 31 декабри солҳои 2021 ва 
2020 ба охир расидаанд, дар шакли зерин пешниҳод шудаанд: 
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Даромадҳои фоизӣ ва ба он монанд 
 
Ба ҳисоби сомонӣ 

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2021 

анҷом ёфтааст  

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2020  

анҷом ёфтааст 
Қарзҳо ва пешпардохтҳо ба мизоҷон  3 235 361 2 712 451 
Ҷойгиркунии бонкҳо 83 137 155 277 
Даромади фоизии ғайра  24 594 18 500 
Ҳамагӣ даромадҳои фоизӣ ва ба он монанд  3 343 092 2 886 228 
   

 
Даромадҳои фоизӣ ва ба он монанд 

 
Ба ҳисоби сомонӣ 

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2021 

анҷом ёфтааст 

Барои соле, ки 31  
декабри соли 2020  

анҷом ёфтааст 
Маблағҳои мизоҷон 650 807 742 345 
Маблағҳо дар муассисаҳои молиявӣ  8 830 - 
Хароҷотҳои фоизии ғайра  40 838 - 
Ҳамагӣ хароҷотҳои фоизӣ ва ба он монанд  700 475 742 345 

 

20)  ДАРОМАДҲО ВА ХАРОҶОТҲОИ КОМИССИОНӢ 
Даромадҳо ва хароҷотҳои комиссионии Ташкилот барои солҳое, ки 31 декабри солҳои 2021 
ва 2020 ба анҷом расиданд, дар шакли зерин пешниҳод шудаанд: 
 
Даромаадҳои комиссионӣ  
  
Ба ҳисоби сомонӣ 

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2021 

анҷом ёфтааст 

Барои соле, ки 31  
декабри соли 2020  

анҷом ёфтааст 
Комиссияҳо оид ба интиқоли маблағҳо  1 604 905 1 465 557 
Хизматрасонии суратҳисобҳои амонатӣ  1 297 621 1 077 743 
Комиссияҳои дигар - 260 
Ҳамагӣ даромадҳои комиссионӣ 2 902 526 2 543 560 

 
Хароҷотҳои комиссионӣ 
  
Ба ҳисоби сомонӣ 

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2021 

анҷом ёфтааст 

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2020  

анҷом ёфтааст 
Комиссияҳо оид ба интиқоли маблағҳо 1 324 987 591 008 
Ҳамагӣ хароҷотҳои комиссионӣ  1 324 987 591 008   

21) ДАРОМАДИ ХОЛИС АЗ АМАЛИЁТҲО БО АСЪОРИ ХОРИҶӢ  
Даромади азнавбаҳодиҳии асъорҳои хориҷии Ташкилот барои солҳое, ки 31 декабри солҳои 2021 ва 
2020 ба анҷом расидаанд, дар шакли зерин пешниҳод шудаанд: 
 

 
Ба ҳисоби сомонӣ  

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2021 

анҷом ёфтааст 

Барои соле, ки 31  
декабри соли 2020 

анҷом ёфтааст 
Даромади азнавбаҳодиҳии асъорҳои хориҷӣ 6 091 499 5 813 275 
Ҳамагӣ даромади азнавбаҳодиҳии 
асъорҳои хориҷӣ 6 091 499 5 813 275 

22) ДАРОМАДҲОИ ДИГАР    
Даромадҳои дигари Ташкилот барои солҳое, ки 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 ба анҷом расидаанд, 
дар шакли зерин пешниҳод шудаанд: 
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Ба ҳисоби сомонӣ 

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2021 

анҷом ёфтааст 

Барои соле, ки 31  
декабри соли 2020  

анҷом ёфтааст 
Барқароршавии дороиҳои аз ҳисоб 
баровардашуда (даромад аз баргардонидани 
дороиҳои аз ҳисоб баровардашуда) 55 628 - 
Даромадҳои дигар  96 645 40 735 
Ҳамагӣ даромадҳои дигар  152 273 40 735 

 

23) ХАРОҶОТ БАРОИ КОРМАНДОН   
 
Ба ҳисоби сомонӣ 

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2021 

анҷом ёфтааст 

Барои соле, ки 31  
декабри соли 2020  

анҷом ёфтааст 
Хароҷот барои кормандон 3 371 263 2 540 284 
Пардохтҳо ба Фонди ҳифзи иҷтимоӣ  833 240 636 100 
Ҳамагӣ хароҷот барои кормандон  4 204 503 3 176 384 

24) ХАРОҶОТҲОИ ДИГАР 
 
Ба ҳисоби сомонӣ 

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2021 

анҷом ёфтааст 

Барои соле, ки 31  
декабри соли 2020  

анҷом ёфтааст 
Иҷораи амалиётӣ  1 145 883 886 904 
Хароҷотҳои дигар 357 368 297 405 
Молҳои канселярӣ 181 598 262 878 
Таъмир ва нигоҳдории воситаҳои асосӣ 167 859 115 621 
Хароҷотҳо оиди таъмини бехатарӣ  165 978 84 864 
Андозҳои ғайра, ба истиснои андоз аз фоида 137 289 157 281 
Ҳароҷотҳои намояндагӣ  136 049 54 928 
Ҷаримаҳо ва норасоиҳо 118 518 36 653 
Хизматрасониҳои алоқа 84 918 65 924 
Аъзоҳаққиҳо ва пардохтҳо 50 154 54 360 
Хароҷотҳои сафари хизматӣ 34 048 13 908 
Хизматрасониҳои машваратӣ 30 000 28 000 
Хароҷотҳои таблиғотӣ (реклама)  24 712 28 765 
Хароҷотҳои хайриявӣ 500 20 000 
Хароҷоти азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ (29 577) (88 341) 
Ҳамагӣ хароҷотҳои дигар  2 605 297 2 019 150 

25) АНДОЗ АЗ ФОИДА  
Ташкилот ҳисоботҳои андоз аз фоидаро барои давраи ҷорӣ дар асоси маълумоти 
баҳисобгирии андоз, ки тибқи талаботи қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ 
монда шудааст, таҳия менамояд, ки метавонад аз СБҲМ фарқ кунад. Дар давоми соле, ки 31 
декабри соли 2021 ба анҷом расидааст, меъёри андоз аз фоида дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баро шахсони ҳуқуқӣ 23%-ро ташкил медод (2020: 23%). 
 

 
Ба ҳисоби сомонӣ  

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2021 

анҷом ёфтааст 

Барои соле, ки 31  
декабри соли 2020  

анҷом ёфтааст 

Хароҷотҳои андоз аз фоидаи ҷорӣ 975 999  1 040 256 
Барқароршавии(ҳисобкунии) хароҷотҳо аз 
рӯи андоз аз фоидаи мафқуфгузошта  4 014 (48 257) 
Ҳамагӣ хароҷотҳои андоз аз фоида  980 013 991 999 
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Таносуб байни хароҷотҳои пардохти андозҳо ва фоида аз рӯи баҳисобгирии муҳосибӣ барои 
солҳое, ки 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 ба анҷом расидаанд, дар шакли зерин пешниҳод 
шудаанд: 
 

 
Ба ҳисоби сомонӣ 

Барои соле, ки 31 
декабри соли 

2021 анҷом 
ёфтааст 

Меъёри 
самараноки 

андоз 

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2020 

анҷом ёфтааст 

Меъёри 
самараноки  

андоз 
Фоида то 
андозбандӣ 3 682 962  3 730 553  
Андоз аз рӯи 
меъёри 
муқарраршуда 847 081 23% 858 027 23% 
Таъсири андоз аз 
фарқияти мунтазам 132 932 4% 133 972 4% 
Ҳамагӣ хароҷотҳои 
андоз аз фоида  980 013 27% 991 999 27% 

 

 
Ба ҳисоби сомонӣ Барои соле, ки 31 

декабри соли 2021 
анҷом ёфтааст 

Барои соле, ки 31  
декабри соли 2020  

анҷом ёфтааст 

Дороиҳои андози мавқуфгузошта     

Захира оиди рухсатиҳои истифоданашуда  228 061 138 875 

ФПТИ барои қарзҳо ба мизоҷон  52 033 158 671 
Ҳамаагӣ дороиҳои холиси андозҳои  
мавқуфгузошта  280 094 297 546 
Дороиҳои холиси андозҳои  
мавқуфгузошта бо меъёри 23% 64 422 68 436 

26) ӮҲДАДОРИҲОИ ШАРТӢ   
Ӯҳдадориҳо аз рӯи хароҷоти сармоявӣ  
Ба ҳолати санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020, Ташкилот ӯҳдадориҳоро аз рӯи хароҷотҳои 
сармоявӣ надошт. 
 
Ӯҳдадориҳои дорои хусусияти қарзӣ, кафолатҳо ва дигар шартномаҳои молиявӣ  
Дар рафти фаъолияти ҷорӣ, Ташкилот ба мизоҷони худ воситаҳои гуногуни молиявиро, ки 
дар ҳисобҳои ғайритавозунӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд ва кафолатҳои муқобил доранд, 
пешниҳод менамояд.  
 
Қонунгузориҳои андоз ва баррасиҳои судӣ  
Низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳуҷҷатҳои меъёрии зуд тағйирёбанда тавсиф карда 
мешаванд, ки дар бисёр ҳолатҳо номуайян, духӯра ва мухолиф мебошанд. Аксар вақт, 
мақомотҳои гуногуни танзимкунанда ҳамон як ҳолати муқаррароти санадҳои меъёриро бо 
тарзҳои гуногун шарҳ медиҳанд.  
 
Роҳбарият боварӣ дорад, ки Ташкилот тамоми санадҳои меъёриро риоя ва тамоми 
ӯҳдадориҳои андозро пурра иҷро кардааст.  
 
Дар давоми соли 2021 Ташкилот дар суд даъвогар ё ҷавобгӯ набуд.  
 
Вазъи иқтисодӣ   
Фаъолияти асосии иқтисодии Ташкилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Аз 
ин лиҳоз, ки қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ба вазъи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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таъсиррасон, гирифтори тағйироти зуд амалишаванда мебошад, дороиҳо ва амалиётҳои 
Ташкилот дар ҳолатҳои бади вазъи сиёсӣ ва иқтисодӣ метавонад ба хавфҳо дучор гардад. 

27) АМАЛИЁТҲО БО ТАРАФҲОИ АЛОҚАМАНД  
Мутобиқи СБҲМ 24 «Ифшои маълумот дар бораи тарафҳои алоқаманд», тарафҳо ҳамон вақт 
алоқаманд ба ҳисоб мераванд, ки агар яке аз онҳо имконияти назорати тарафи дигарро 
дошта бошад ва ё ҳангоми қабули қарорҳои молиявӣ ва амалиётӣ нисбати тарафи дигар ба 
он таъсири назаррас мерасонад. Мутобиқи ҳисоботи молиявии мазкур, тарафҳои алоқаманд - 
саҳмдорон, Роҳбарияти Ташкилот, инчунин дигар шахсон ва ташкилотҳои аз тарафи онҳо 
назоратшаванда ва ё ба онҳо алоқаманд дохил мебошанд. 

Дар рафти фаъолияти муқаррарии худ, Ташкилот як қатор амалиётҳои бонкиро бо тарафҳои 
алоқаманд мегузаронад. Ба ин амалиётҳо: саҳми пасандозҳо, инчунин пардохтҳои нақдиро 
барои додани музди меҳнат ба Роҳбарияти Ташкилот, дохил мешаванд. Амалиётҳои мазкури 
бонкӣ дар асоси тиҷорат ва аз рӯи меъёрҳои бозорӣ амалӣ мешаванд. 
 
Дар зер ҳаҷми амалиётҳо, бақия дар охири сол ва моддаҳои дахлдори даромадҳо ва 
хароҷотҳо барои сол пешниҳод шудаанд:  

Ба ҳисоби сомонӣ 

31 декабри соли 2021 31 декабри соли 2020 

Амалиётҳо бо 
тарафҳои 

алоқаманд  

 
Ҳамагӣ аз 

рӯи намудҳо 
мутобиқи 
моддаҳои 
ҳисоботи 
молиявӣ 

Амалиётҳо бо 
тарафҳои 

алоқаманд 

Ҳамагӣ аз рӯи 
намудҳо 

мутобиқи 
моддаҳои 
ҳисоботи 
молиявӣ 

     
Қарзҳо ба мизоҷон 356 700 17 009 291 49 000 12 845 089 
Муассис 200 000 - 5 000 - 
Роҳбарият 156 700 - 30 000 - 
Аъзоёни шӯрои Нозирон  - - 14 000 - 
Маблағҳои мизоҷон 4 424 651 25 520 379 358 165 19 215 471 
Муассис 4 424 651 - 157 102 - 
Аъзоёни шӯрои Нозирон - - 201 063 - 

Мукофотпулӣ ба ҳайати роҳбарикунанда иборат аст аз: 
 
 Ба ҳисоби сомонӣ Барои соле, ки 31 

декабри соли 2021 
анҷом ёфтааст 

Барои соле, ки 31  
декабри соли 2020  

анҷом ёфтааст 
Музди меҳнат ва пардохтҳои кӯтоҳмуддат  383 900 323 371 
Пардохтҳо ба Фонди иҷтимоӣ - ФҲИА (25%)  95 975 80 843 
Ҳамагӣ мукофотпулӣ ба ҳайати 
роҳбарикунанда  479 875 404 214 

 

28) АРЗИШИ ОДИЛОНАИ ВОСИТАҲОИ МОЛИЯВӢ  
Зинанизоми (иерархия) баҳогузории арзиши одилона                                                                                                                    
Бо мақсади ифшои маълумот дар бораи арзиши одилона, Ташкилот синфҳои дороиҳо ва 
ӯҳдадориҳоро дар асоси хусусият, тавсифҳо ва хавфҳои дороиҳо ё ӯҳдадориҳо, инчунин 
сатҳи зинанизоми манбаъҳои арзиши одилонаро муайян кардааст: 
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Ба ҳисоби сомонӣ Сатҳи 1 Сатҳи 2  Сатҳи 3 

Ҳамагӣ 
арзиши 

одилона  

 
Ҳамагӣ 
арзиши 

тавозунӣ  
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ 
БА САНАИ 31 ДЕКАБРИ 
СОЛИ 2021       
Воситаҳои пулӣ ва 
ҳамарзишҳои онҳо  17 601 237 - - 17 601 237 17 601 237 
Захираи ҳадди ақал 1 928 879 - - 1 928 879 1 928 879 
Маблағҳо дар дигар 
ташкилотҳои молиявӣ 122 527 - - 122 527 122 527 
Қарзҳо ба мизоҷон   - 17 009 291 - 17 009 291 17 009 291 
Сармоягузориҳо ба 
қоғазҳои қимматнок - - 600 000 600 000 600 000 
Дороиҳои дигар  - - 1 306 405 1 306 405 1 306 405 
      
ӮҲДАДОРИҲОИ 
МОЛИЯВӢ БА САНАИ 31 
ДЕКАБРИ СОЛИ 2021       
Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ 3 010 260 - - 3 010 260 3 010 260 
Пасандозҳои мизоҷон - 25 520 379 - 25 520 379 25 520 379 
Ӯҳдадориҳои дигар  - - 927 783 927 783 927 783 

 
 
 
 
Ба ҳисоби сомонӣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сатҳи 1 

 
 
 

Сатҳи 2 

 
 
 
 
 
 

Сатҳи 3 

Ҳамагӣ 
арзиши 

одилона 

Ҳамагӣ 
арзиши 

тавозунӣ 
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ БА 
САНАИ 31 ДЕКАБРИ 
СОЛИ 2020      
Воситаҳои пулӣ ва 
ҳамарзишҳои онҳо 16 150 808 - - 16 150 808 16 150 808 
Захираи ҳадди ақал 1 471 729 - - 1 471 729 1 471 729 
Маблағҳо дар дигар 
ташкилотҳои молиявӣ 71 670 - - 71 670 71 670 
Қарзҳо ба мизоҷон   - 12 845 089 - 12 845 089 12 845 089 
Сармоягузориҳо ба 
қоғазҳои қимматнок - - 600 000 600 000 600 000 
Дороиҳои дигар - - 48 610 48 610 48 610 
      
 
ӮҲДАДОРИҲОИ 
МОЛИЯВӢ БА САНАИ 31 
ДЕКАБРИ СОЛИ 2020      
Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ 1 005 260 - - 1 005 260 1 005 260 
Пасандозҳои мизоҷон - 19 215 471 - 19 215 471 19 215 471 
Ӯҳдадориҳои дигар - - 1 825 062 1 825 062 1 825 062 

 
 
Маблағҳои ташкилотҳои молиявӣ ва маблағҳо дар дигар ташкилотҳои молиявӣ  
Барои дороиҳо ва ӯҳдадориҳои мӯҳлати пардохташон камтар аз 1 моҳ, арзиши тавозунӣ, 
тақрибан арзиши одилонаро инъикос менамояд, зеро мӯҳлати пардохти чунин воситаҳои 
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молиявӣ кӯтоҳ аст. Барои дороиҳо ва ӯҳдадориҳои мӯҳлати пардохташон беш аз 1 моҳ, 
арзиши одилона аз рӯи ҳисоб кардани баҳои ҷараёни пулҳои оянда, ки дар охири сол 
мувофиқи меъёри фоизии муқаррар тахфиф карда шудааст ва ин меъёри фоизӣ асосан бо 
меъёрҳои ҷорӣ рост меояд, муайян карда мешавад.    
 
Қарзҳои дигар   
Арзиши одилонаи маблағҳо ва дигар қарзҳо, ки дорои меъёри муайян ҳастанд ва дар 
бозорҳои фаъол баҳодиҳӣ намешаванд, дар асоси ҳисоб кардани ҷараёни пулҳои 
тахфифшуда, бо истифодаи он меъёрҳои фоизӣ барои қарзҳои нав, ки аз рӯи мӯҳлати 
пардохташон монанд сурат гирифтааст. 

29) ТАҲЛИЛИ ДОРОИҲО ВА ӮҲДАДОРИҲО АЗ РӮИ МӮҲЛАТИ ПАРДОХТ  
Дар зер таҳлили асосии дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ тибқи мӯҳлати пешбиншудаи 
пардохт оварда шудааст: 
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     Барои соле, ки 31 декабри соли 2021 анҷом ёфтааст 
 

Ба ҳисоби сомонӣ 

 То 
дархост 

ва камтар 
аз 1 моҳ  

Аз 1 то 3 
моҳ 

Аз 3  
то 12 моҳ 

Ҷамбасти 
фосилавӣ  
то 12 моҳ 

Аз 1 то 5 
сол 

Зиёда аз   
5 сол 

Ҷамбасти 
фосилавӣ 

баъд аз  
12 моҳ 

Фонди 
пӯшонидан
и талафоти 
имконпазир  Ҳамагӣ  

ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ           
Воситаҳои пулӣ ва 
ҳамарзишҳои онҳо 17 601 237 - - 17 601 237 - - - - 17 601 237 
Захираи ҳадди ақал 1 928 879 - - 1 928 879 - - - - 1 928 879 
Маблағҳо дар дигар 
ташкилотҳои молиявӣ 122 527 - - 122 527 - - - - 122 527 
Қарзҳо ва пешпардохтҳо ба 
мизоҷон   240 324 - 26 557 266 881 17 262 725 - 17 262 725 (520 315) 17 009 291 
Сармоягузориҳо ба 
қоғазҳои қимматнок 600 000 - - 600 000 - - - - 600 000 
Дороиҳои дигар 1 306 405 - - 1 306 405 - - - - 1 306 405 
 21 799 372 - 26 557 21 825 929 17 262 725 - 17 262 725 (520 315) 38 568 339 
ӮҲДАДОРИҲОИ 
МОЛИЯВӢ          
Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ 3 010 260 - - 3 010 260 - - - - 3 010 260 
Пасандозҳои мизоҷон 15 685 399 - 116 15 685 515 9 778 119 56 745 9 834 864 - 25 520 379 
Ӯҳдадориҳои дигар 927 783 - - 927 783 - - - - 927 783 
 19 623 442 - 116 19 623 558 9 778 119 56 745 9 834 864 - 29 458 422 
Фарқи холиси 
пардохтпазирӣ  2 175 930 - 26 441 2 202 371      7 484 605 (56 745) 7 427 860 (520 315) 9 109 917 
Фарқияти маҷмӯии 
пардохтпазирӣ  2 175 930 2 175 930 2 202 371  9 686 976 9 630 231   
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Барои соле, ки 31 декабри соли 2020 анҷом ёфтааст 
 

Ба ҳисоби сомонӣ То дархост 
ва камтар аз 

1 моҳ 
Аз 1 то 3 

моҳ 
Аз 3  

то 12 моҳ 

Ҷамбасти 
фосилавӣ  
то 12 моҳ 

Аз 1 то 5 
сол 

Зиёда аз   
5 сол 

Ҷамбасти 
фосилавӣ 

баъд аз  
12 моҳ 

Фонди 
пӯшонидани 

талафоти 
имконпазир Ҳамагӣ  

ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ          
Воситаҳои пулӣ ва 
ҳамарзишҳои онҳо 16 150 808 - - 16 150 808 - - - - 16 150 808 
Захираи ҳадди ақал 1 471 729 - - 1 471 729 - - - - 1 471 729 
Маблағҳо дар дигар 
ташкилотҳои молиявӣ 71 670 - - 71 670 - - - - 71 670 
Қарзҳо ва пешпардохтҳо 
ба мизоҷон   13 660 159 13 071 81 278 13 754 508 677 290 - 677 290 (1 586 709) 12 845 089 
Сармоягузориҳо ба 
қоғазҳои қимматнок 600 000 - - 600 000 - - - - 600 000 
Дороиҳои дигар 48 610 - - 48 610 - - - - 48 610 
 32 002 976 13 071 81 278 32 097 325 677 290 - 677 290 (1 586 709) 31 187 906 
ӮҲДАДОРИҲОИ 
МОЛИЯВӢ          
Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ 1 005 260 - - 1 005 260 - - - - 1 005 260 
Пасандозҳои мизоҷон 9 477 986 - 237 694 9 715 680 9 435 286 64 505 9 499 791 - 19 215 471 
Ӯҳдадориҳои дигар 1 825 062 - - 1 825 062 - - - - 1 825 062 
 12 308 308 - 237 694 12 546 002 9 435 286 64 505 9 499 791 - 22 045 793 
Фарқи холиси 
пардохтпазирӣ 19 694 668 13 071 (156 416) 19 551 323 (8 757 996) (64 505) (8 822 501) (1 586 709) 9 142 113 
Фарқияти маҷмӯии 
пардохтпазирӣ 19 694 668 19 707 739 19 551 323  10 793 327 10 728 822   
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30) ИДОРАКУНИИ ХАВФҲОИ МОЛИЯВӢ  
Фаъолияти Ташкилот дорои хавфҳои гуногун мебошад. Ташкилот идоранамоии хавфҳоро 
дар рафти ҷараёни мунтазами раванди муайяннамоӣ, баҳогузорӣ ва назорат, инчунин 
тавассути муқаррарнамоии маҳдудиятҳои хавф ва дигар чораҳои назорати дохилӣ амалӣ 
менамояд. Раванди идоранамоии хавф моҳияти ҳалкунандаро барои нигоҳдории 
манфиатнокии босуботи Ташкилот доро мебошад ва ҳар як корманди Ташкилот масъулиятро 
барои хавфи бо ӯҳдадориҳои вай вобастабударо ба зимма мегирад. Ташкилот гирифтори 
хавфи қарзӣ, хавфи пардохтпазирӣ ва хавфи бозорӣ мебошад, ки он дар навбати худ ба 
хавфи амалиётӣ ва хавфи ғайрамалиётӣ тақсим мешаванд. Ташкилот ҳамчунин гирифтори 
хавфҳои амалиётӣ мебошад. Раванди назорати мустақил аз болои хавфҳо ба хавфи бурдани 
фаъолият дахолат надорад, ба монанди тағйирёбии муҳит, технология ва ё тағйирот дар 
соҳа. Чунин хавфҳо аз тарафи Ташкилот дар рафти ҷараёни банақшагирии стратегӣ назорат 
карда мешаванд. 
 
Сохтори идоракунии хавфҳо  
Низоми идоракунии хавфҳо дорои сохтори ташкилшудаи се зинаи мебошад, ки аз сатҳи 
коллегиалӣ, шӯъбаҳои таҳлилӣ ва тиҷорат-шӯъбаҳо иборат аст. 
 
Масъулияти умумӣ барои муайянкунӣ ва назорати хавфҳо ба Шӯрои нозирон вогузор 
гардидааст, лек дар баробари он, боз ниҳодҳои мустақили алоҳида амал мекунанд ва онҳо 
низ, барои идоракунӣ ва назорати хавфҳо масъул мебошанд.  
 
Шӯрои нозирон   
Шӯрои нозирон барои идораи умумӣ, инчунин барои тасдиқи стратегия ва меъёрҳои 
идоракунии хавфҳо масъул мебошад.  
 
Аудити дохилӣ  
Равандҳои идоракунии хавфҳо, ки дар Ташкилот гузаронида мешавад, аз тарафи Шӯъбаи 
аудити дохилӣ таҳти санҷишҳои хамчун кифоя будани расмиёт мегузарад, ки ҳам мувофиқати 
расмиёт ва ҳам татбиқи онро аз ҷониби Ташкилот тасдиқ мекунад. Шӯъбаи аудити дохилӣ ба 
Шӯрои нозирон тобеъ мебошад, ҳарчанд аз назари маъмурӣ ба Мақомоти иҷроия тобеъ аст. 
Аз ин сабаб, аудити дохилӣ, пас аз муҳокимаи натиҷаҳои санҷиши бо Роҳбарияти Ташкилот 
гузаронидашуда, хулосаҳо ва тавсияҳои худро ба Шӯрои нозирон пешниҳод менамояд. 
 
Дигар шӯъбаҳои сохторӣ   
Шӯъбаҳои сохтории Ташкилот барои иҷро гардидани нишондодҳои нақшавӣ ва маҳдудиятҳои 
муқарраргардида, қабули қарорҳои амалиётӣ ва ташкили назорату мониторинги дохилӣ 
ҷавобгар мебошанд. 
 
Низоми баҳодиҳии хавфҳо ва ирсоли маълумотҳо доир ба хавфҳо   
Ташкилот идоракунии хавфҳоро дар асоси низоми мунтазам, дар такя намудан ба 
стандартҳои ягонаи муайян, арзёбӣ ва кам кардани хавфҳо, ки бо назардошти тавсияҳои 
Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи Базел доир ба назорати бонкӣ таъсис дода 
шудаанд, амалӣ менамояд. Мутобиқи ин стандартҳои мазкур, Ташкилот расмиёти идоракунии 
хавфҳоро дар робита бо хавфҳои асосии хоси фаъолияти Ташкилот таҳия ва 
бомуваффақият татбиқ менамояд.  
 
Низоми дарёфтани хавфҳо расмиётҳо иборатанд, ки барои дарёфтани зеринҳо имкон 
медиҳад:  

•   дарёфтани хавфҳо барои амалиёти нав;  
•   дарёфтани хавфҳо барои амалиёти стандартӣ;  
•   муайян намудани тағйироти назаррас дар сатҳ ва хусусияти хавфҳо, ки дар паи раванди 

амалисозии фаъолияти Ташкилот қарор дорад.    
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Хавфҳои Ташкилот бо усуле арзёбӣ мегарданд, он ҳам талафоти пешбиншударо инъикос 
мекунад ва эҳтимоли пайдо шуданаш дар давоми фаъолияти муқаррарӣ имкон дорад, ва ҳам 
зарарҳои ғайричашмдоштро, ки онҳо баҳои зарарҳои воқеӣ мебошанд, ки дар асоси 
моделҳои оморӣ (статистикӣ) баҳогузорӣ шудаанд. Дар ин моделҳо нишондодҳои эҳтимолият 
истифода бурда мешавад, ки аз таҷрибаи собиқа ҳосил шудаанд ва бо назардошти 
шароитҳои иқтисодӣ ислоҳ гардида, корбаст шудаанд. Ҳамчунин Ташкилот модели 
«таъқиботи бадтаринро» роҳандозӣ мекунад, ки ин таъқиботҳо дар ҳолати рух додани ҳар 
гуна вазъият, ки эҳтимоли ба вуқӯъ пайвастанашон кам аст, метавон ба вуҷуд оянд. 
 
Мониторинг ва назорати хавфҳо, одатан асос меёбанд, бо:   

•   маҳдудиятҳое, ки аз ҷониби Ташкилот муқаррар карда шудааст. Чунин маҳдудиятҳо 
стратегияи бурдани фаъолият ва шароитҳои бозорро инъикос мекунанд ва Ташкилот 
дар ҳамин гуна вазъият вазифаи худро иҷро мекунад. Ҳамчунин ин маҳдудиятҳо сатҳи 
хавфро инъикос мекунанд, ки Ташкилот тайёр аст ба ӯҳдаи худ гирад, дар ҳоле, ки 
таваҷҷӯҳи махсус ба соҳаҳои алоҳида зоҳир карда мешавад. Ба ғайр аз ин, Ташкилот 
қобилияти умумии худро ҷиҳати ба ӯҳдагирии хавфҳо назорат ва арзёбӣ менамояд, 
нисбати мавқеи умумӣ ва аз рӯи ҳама намудҳои хавфҳо ва амалиётҳо, дар мадди аввал 
қарор дорад; 

•   ташаккули захираҳо – ба воситаи бунёди захираҳои махсус таҳти талафотҳои 
пешбиншуда; 

•   дигаргуниҳои сандуқ – тақсимкунии хавф ба соҳаҳои гуногун, иншоотҳо ва воситаҳои 
молиявӣ барои паст кардани сатҳи умумии хавф; 

    •    бақайдгирии таъминоти гарав – ба ӯҳда гирифтани хавфҳои миёна ва дар боло 
зикршуда, танҳо дар ҳолати мавҷудияти ҳуқуқи қонунии ҷуброн кардани талафотҳои 
пешбиншуда, тариқи амалӣ намудани ҳуқуқҳои дахлдор барои таъмини гарав мебошад. 
 
Кам кардани хавф   
Дар доираи расмиёти умумии идоракунии хавфҳо, Ташкилот барои идоракунии мавқеъҳо, ки 
дар натиҷаи тағйирот дар меъёрҳои фоизӣ, қурбҳои табодул, хавфҳои тағйирёбии нархҳои 
саҳмияҳо, хавфҳои қарзӣ ба вуқӯъ меоянд, ҳамчунин дар мавриди тағйир ёфтани ҳолат доир 
ба хариду фурӯши пешбинишаванда, воситаҳои ҳосилавӣ ва ғайраро истифода мебарад.   
 
Мутамарказкунии аз ҳад зиёди хавф  
Мутамарказкунии хавф дар ҳолате рух медиҳад, вақте ки якчанд контрагентҳо фаъолияти 
монандро иҷро мекунанд ё фаъолияти онҳо дар як минтақаи ҷуғрофӣ анҷом дода мешавад, ё 
худ ин контрагентҳо дорои хусусиятҳои якхелаи иқтисодӣ мебошанд ва дар натиҷаи 
дигаргуниҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва дигар шароитҳо, ба қобилияти ин контрагентҳо дар иҷрои 
ӯҳдадориҳои шартномавӣ таъсири якхела доранд.  
 
Мутамарказкунии хавф натиҷаҳои нисбии осебпазирии фаъолияти Ташкилотро нисбати 
дигаргуниҳо дар шароитҳо инъикос менамояд, ки ин дигаргуниҳо ба соҳаи муайян ё минтақаи 
ҷуғрофӣ, низ таъсир мерасонанд.  
 
Бо мақсади пешгирӣ кардани мутамарказкунии аз ҳад зиёди хавфҳо, сиёсатҳо ва расмиётҳои 
Ташкилот аз принсипҳои махсус иборатанд, ки ин принсипҳо барои дастгирии дигаргуниҳои 
сандуқ дахл доранд; хавфҳои мутамарказии муқарраршуда идора карда мешаванд. 

31) ХАФИ ҚАРЗӢ  
Хавфи қарзӣ хавфест, ки дар натиҷаи иҷро накардани ӯҳдадориҳои шартномавӣ аз ҷониби 
мизоҷон ё контрагенҳо ба Ташкилот талафотҳо меорад. 
 
Ташкилот хавфи қарзиро бо роҳи муайян кардани ҳадди ниҳоии хавф, ки аз рӯи 
контрагентҳои алоҳида, хавфҳои мутамарказшудаи соҳавӣ, инчунин ба воситаи мониторинги 
риояи меъёрҳои муқарраршудаи маҳдудияти хавф, идора мекунад. 
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Дар давоми соли 2021 Ташкилот сиёсати қарзии бомулоҳизаи тавозуниро пайгирӣ намуд ва 
ин сиёсати қарзӣ дар муқаррароти стратегии зерин ифодаи худро ёфтааст: нигоҳдории 
захираи кофии дороиҳои пардохтпазир ва рушди аввалиндараҷаи самти қарздиҳӣ. 
 
Ташкилот бо мақсади сари вақт ошкор намудани тағйироти имконпазир дар қобилияти 
пардохтпазирии контрагентҳо, расмиёти санҷиши сифати қарзиро, аз ҷумла аз нав баррасӣ 
намудани андозаи таъминкуниро тартиб додав а баррасии давравии ҳаҷми таъмини гаравро 
дохил кардаанд. 
 
Раванди идоракунии хавфи қарзӣ иборат аст аз: таҳлили боэътимодии молиявии қарзгир аз 
рӯи ҳисоботи молиявӣ оиди маълумоти он, маълумотҳои дастрас аз воситаҳои ахбори омма, 
баҳо ба таърихи қарзгирии қарзгиранда, сифат ва сатҳи таъминнокии қарзҳо, мониторинги 
хавфи қарзӣ доир ба қарзгирандагон, мониторинги хизматрасонии қарз, мавҷудият ва 
нигоҳдории амволи ба гарав гузоштаи мизоҷон; баҳогузорӣ ва барқарорсозии захираҳои 
зарурӣ барои пӯшонидани талафотҳои пешбиншуда доир ба қарзҳои пешниҳодшуда. 
 
Ташкилот сиёсат ва расмиётҳои идоракунии хавфи қарзиро, аз ҷумла масъалаҳои маҳдуд 
кардани тамазкури (консентратсияи) сандуқи қарзӣ ва таъсиси кумитаи Қарзӣ, ки хавфи 
қарзиро назорат мекунад, таҳия кардааст. 
 
Ҳангоми қабули қарор дар бораи имконияти пешниҳоди қарз, кумитаи Қарзӣ мунтазам 
натиҷаҳои санҷиши қобилияти қарзии қарзгирандаро баҳо медиҳад. 
 
Сиёсати қарзии Ташкилот аз ҷониби шӯрои Нозирон баррасӣ ва тасдиқ карда мешавад. 
Ташкилот сатҳи хавфҳои қарзиро бо роҳи муқаррар кардани маҳдудиятҳои хавфе, ки ҳаҷми 
қазро маҳдуд намуда, нисбат ба як қарзгир ё гурӯҳи қарзгирандагон, инчунин аз рӯи бахши 
иқтисодиёт гирифта мешавад, муайян мекунад. Дар доираи маҳдудиятҳои муқарраршуда 
ҳамарӯза мониторинги хавфҳои воқеӣ гузаронида мешаванд. 
 
Хатари хавфи қарзӣ дар асоси таҳлили мунтазами қобилияти қарзгирандагон ва 
қарзгирандагони эҳтимолӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳояшон, марбут ба пардохти фоизҳо ва 
қарзи асосӣ, инчунин ҳангоми тағйир додани ин маҳдудиятҳои қарзӣ ҳангоми зарурат дар 
асоси инфиродӣ ё гурӯҳӣ назорат карда мешавад. Хавфи қарзӣ тавассути гирифтани гарав, 
инчунин кафолатҳое, ки шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ додаанд, танзим карда мешавад. Чунин 
хатарҳо на камтар аз як маротиба дар як семоҳа мунтазам назорат ва таҳлил карда 
мешаванд. 
 
Муайянкунии муфлисшавӣ (дефолт)  
Таҳти муфлисшавии эътирофи далели иҷро накардан аз тарафи Ташкилот ё нопурра иҷро 
намудани ӯҳдадориҳои молиявии худ аз тарафи контрагент дар назди Ташкилот фаҳмида 
мешавад.  
Муфлисшавӣ на дертар аз лаҳзае, ки дороии молиявӣ пардохташ 90 рӯз ба таъхир 
афтодааст, сар мезанад, ба истиснои ҳолатҳое, ки Ташкилот дорои маълумоти асоснок ва 
тасдиқшудае мебошад, ки он нишон медиҳад, ки истифодаи меъёри муфлисшавие, ки 
батаъхирандозии зиёдро пешбинӣ менамояд, бештар бамаврид мебошад. Мафҳуми 
муфлисшавӣ, ки барои ин мақсадҳо истифода мешаванд, пайдарпай нисбат ба ҳамаи 
воситаҳои молиявӣ татбиқ мегардад, ба истиснои ҳолатҳое, ки маълумот дастрас мегардад, 
ки он нишон медиҳад, ки мафҳуми дигари муфлисшавӣ барои воситаи молиявии муайян 
бамаврид мебошад.  
 
Ташкилот муфлисшавии контрагентро дар ҳолати иҷрои меъёрҳои зерин ва ё ҳарду меъёрҳо, 
эътироф менамояд: 

• Меъёри босифат - Ташкилот дорои маълумоти кофӣ мебошад барои тахмин намудани 
иҷрои талаботи Ташкилот дар ҳаҷми пурра аз тарафи контрагент бе истифодаи чунин 
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чораҳо ба монанди татбиқи таъминот (ҳангоми мавҷудияти он) аз эҳтимол дур 
буданаш; 

• Меъёри миқдорӣ – Ташкилот дорои қарздории ба таъхир афтодаи пардохтнашуда дар 
назди Ташкилот мебошад, бо давомнокии зиёда аз 90 рӯзи тақвимӣ. 

 
Меъёри босифати эътирофнамоии муфлисшавӣ   
Меъёрҳои босифати эътирофнамоии муфлисшавӣ таҳлили нишондодҳои устувори молиявӣ, 
бозоргирӣ ва самаранокӣ, инчунин бозоргирии гаравро инъикос менамояд ва дар 
муайяннамоии қобилияти пардохтпазирии қарз ифода меёбад. 
 
Меъёри назарраси вазъияте ки ҳолати молиявии контрагентро ҳамчун нишондодҳои 
мунтазамияти ҷараёнҳои молиявӣ, таъминнокӣ бо маблағҳои шахсӣ ва сатҳи қарздорӣ ё 
ӯҳдадориҳро ба ҳисоб мераванд, тавсиф менамояд. 
 
Баҳогузории босифат мониторинги амалиётҳои қарзӣ, инчунин назорати кардани қарзҳоро 
пешбинӣ менамояд. 
 
Асосҳо барои эътирофи муфлисшавӣ ҳодисаҳои зерин ба ҳисоб мераванд:  

• Иҷро накардани шартҳои шартнома  
Контрагент шартҳои шартномаро иҷро накардааст (масалан, ковенантҳо), ки дар натиҷаи он 
Ташкилот муфлисшавии контерагентро аз рӯи шартнома (мутобиқи шартҳои шартнома) 
эътироф намудааст ва пеш аз мӯҳлат пардохт намудани қарзро талаб намудааст.  
 
Меъёрҳои мазкур дар ҳолате истифода мешавад, агар контрагент саривақт ва дар ҳаҷми 
пурра талаботи Ташкилотро оид ба пеш аз мӯҳлат пардохт намудани қарз, иҷро накарда 
бошад.  
 
Санаи муфлисшавӣ дар ҳолати мазкур санаи сар задани батаъхирандозӣ нисбати қарзи 
барои пеш аз мӯҳлат пардохтан пешниҳодшуда ба ҳисоб меравад. 
 

• Таҷдиди сохтори талабот 
Аз тарафи Ташкилот дар бораи таҷдиди сохтори талабот қарор қабул карда мешавад, ки бо 
душвориҳои молиявии контрагент шартбандӣ шудааст, ки натиҷаи он метавонад пастравии 
назарраси ҳаҷми пардохт аз рӯи қарзи асосӣ бошаду, фоизҳо ва ё комиссияҳои ва/ё 
пешниҳоди батаъхирандозии назаррас оид ба пардохти он мебошад. 
 
Санаи муфлисшавӣ санаи қабули қарор дар бораи таҷдиди сохтор (якум, агар силсилаи 
таҷдиди сохтор мавҷуд бошад) ба ҳисоб меравад.  
 

• Муфлисшавии контрагент 
- Контрагент ё Ташкилот ба суд аризаро оид ба муфлис эътироф намудани контрагент 
пешниҳод намудаанд;  
- Контрагент муфлис эътироф шудааст;  
- Нисбати контрагент яке аз расмиёти муфлисшавӣ татбиқ шудааст ва ё контрагент ҳимояи 
ҳамшабеҳро, ки имконияти бартараф намудан ё батаъхир андохтани пардохти талаботи 
Ташкилотро медиҳад, ба даст овардааст. 
 

• Ҳодисаҳои дигар 
Дар ҳолати ошкор намудани далелҳои бевосита ва бавосита, ки дар бораи эҳтимолияти 
баланди татбиқнамоии ҳодисаҳои манфӣ шаҳодат медиҳад, эътирофи муфлисшавӣ 
метавонад тавассути ташаккули ақидаи дахлдори касбӣ амалӣ карда шавад.  
 
Ҳангоми ташаккули ақидаи касбӣ бояд далелҳои зерин ба назар гирифта шавад: 
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- Аз рӯи талабот (Ташкилот ё дигар қарздорон) ба контрагент қарздории ба таъхир 
андохташуда ба вуҷуд омадааст (вобаста ба пардохти қарзи асосӣ, фоизҳо, комиссияҳо ва 
дигар пардохтҳо);  
- Аз рӯи талаботи Ташкилот захира ё азнавбаҳогузории манфӣ оид ба сабаби пастравии 
назарраси сифати қарзи дарназардошташуда, ташаккул дода шудааст;  
- Талабот аз тарафи Ташкилот бо зарари иқтисодӣ фурӯхта (вогузор карда) шудааст;  
- Талабот бо шартҳои барои Ташкилот номусоид таҷдиди назар карда шудааст;  
- Тағйироти назарраси манфӣ дар фаъолияти молиявӣ-хоҷагии контрагент ҷой доштанд;  
- Далели қаллобӣ аз тарафи контрагент ошкор ва тасдиқ карда шудааст (нисбати Ташкилот ё 
шахсони сеюм). 
 
Санаи муфлисшавӣ дар ҳолати мазкур санаи ташаккулёбии ақидаи дахлдори касбӣ ба ҳисоб 
меравад. 
 
Меъёри сифатии эътирофнамоии муфлисшавӣ 
Контрагент қарздории ба таъхир андохташудаи пардохтнашударо дар назди Ташкилот бо 
давомнокии зиёда аз 90 рӯзи тақвимӣ ё дар дигар давраи тасдиқшуда ё асосдор, ки ба 
таъхир андозии пардохтро зиёда аз 90 рӯз пешбинӣ менамояд, дорад. 
 
Афзоиши назарраси хавфи қарзӣ   
Роҳбарияти Ташкилот муҳокимаро барои баҳогузории назарраси баландбардории хавфи 
қарзӣ татбиқ менамояд, ки унсури хатарноки баҳогузории зарарҳои пешбиншудаи қарзиро ба 
назар мегиранд.  
 
Омилҳои зерин аз тарафи Ташкилот ҳангоми баҳогузории эҳтимолияти назарраси 
баландбардории хавфи қарзӣ ба назар гирифта мешаванд: 
 
- Қарзи батаъхирандохташудаи пайваста оид ба ӯҳдадориҳои контрагент дар назди Ташкилот 
зиёда аз 30 рӯзи тақвимиро ташкил медиҳад;  
- Таҷдиди сохтори қарз бо сабаби ғайриимкон будани хизматрасонии ӯҳдадорӣ дар шароити 
ҷорӣ; 
- Татбиқи чораҳои назарраси таъсиррасон аз тарафи Ташкилот барои паст кардани хавфи 
қарзӣ, ба монанди назорати бевосита (идоранамоӣ) аз болои фаъолияти амалиётӣ;  
- Дар мӯҳлати 12 моҳи наздик ҷараёни назарраси нокифояи пулӣ барои хизматрасонии 
ӯҳдадориҳо дар шароитҳои ҷорӣ пешгӯӣ мешаванд;  
- Тағйироти манфии назарраси воқеъӣ ё пешбиншудаи рейтинги қарзии берунаи воситаи 
молиявӣ;  
- Тағйиротҳои мавҷуда ё номусоиди пешгуишавандаи шароитҳои тиҷоратӣ, молиявӣ ё 
иқтисодӣ, ки чӣ тавре ки дар назар аст, ба тағийроти назарраси қобилияти қарздор оид ба 
иҷрои ӯҳдадориҳои қарзии худ оварда мерасонад;  
- Баландшавии назарраси хавфи қарзӣ аз рӯи дигар воситаҳои молиявии як қарздор;  
- Пешниҳоди давраи имтиёзнок оид ба пардохти ҳақҳо;  
- Мавҷудияти маълумот дар бораи ҷалби контрагент ба мурофиаҳои судӣ, ки онҳо 
метавонанд вазъияти молиявии онро бадтар намоянд. 
 
Хавфи қарзӣ аз рӯи воситаҳои молиявӣ паст ба ҳисоб меравад, агар:  

• хатари сар задани муфлисшавӣ аз рӯи дороии/ӯҳдадории молиявӣ паст мебошад;  
• қарздор захираи назарраси устуворро доро мебошад, то ки ӯҳдадориҳои худро оид ба 

пардохти воситаҳои пулии дар шартнома пешбинишударо дар ояндаи наздик иҷро 
намояд;  

• тағйироти номусоиди шароити иқтисодии пешбурди фаъолият дар ояндаи дурнамо 
метавонанд, вале ҳатмӣ нестанд, ба пастравии қобилияти қарздор оид ба иҷрои 
ӯҳдадориҳои худ оварда расонанд. 
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Дар доираи фаъолияти худ Ташкилот баландравии хавфи қарзиро аз рӯи вомбаргҳои 
давлатӣ, ивазшавии номинали (деноминатсияи) асъори миллӣ, инчунин бақия дар 
муассисаҳои молиявӣ бо рейтинги баланди қарзӣ истисно менамояд. 
 
Воситаҳои молиявии ҳосилавӣ   
Хавфи қарзӣ, ки бо воситаҳои молиявии ҳосилавӣ алоқаманданд, дар ҳар лаҳзаи дилхоҳ бо 
воситаҳои ҳосилавӣ бо арзиши одилонаи мусбӣ, ки дар Ҳисобот оиди ба вазъи молиявӣ 
эътироф шудаанд, маҳдуд мегарданд.  
 
Андозаи зиёдтарини хавфи қарзӣ доир ба қисмҳои ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ, аз ҷумла 
воситаҳои молиявии ҳосилавӣ дохилшуда, бе ҳисоби таъсири паст шудани хавф дар натиҷаи 
истифодабарии созишномаҳои генералӣ доир ба ҳисоббаробаркунӣ ва созишномаҳо оид ба 
пешниҳоди таъминкунӣ, ба тариқи беҳтарин дар арзиши тавозунии онҳо, инъикос гардидааст.   
 
Доир ба воситаҳои молиявӣ, ки аз рӯи арзиши одилона инъикос ёфта, арзиши тавозунӣ ин 
андозаи ҷории хавфи қарзӣ мебошад, на андозаи хавфи ниҳоӣ, ки метавонад дар оянда дар 
натиҷаи дигаргуниҳо арзиш пайдо шавад. 
 
Сифати қарз доир ба синфҳои дороиҳои молиявӣ  
Ташкилот идоракунии сифати қарзии дороиҳои молиявиро бо ёрии гурӯҳбандии дороиҳои 
молиявӣ, дар татбиқ бо дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон дарҷ гардидааст, ба роҳ 
мондааст. Мувофиқи ҳамин дастурамал, низоми рейтингии қарзҳо аз 5 гурӯҳи хавфи қарзӣ 
бармеояд. Дар мавриди нисбатдиҳии дороиҳои молиявӣ ба гурӯҳи хавфи муайян, чунин 
меъёрҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд, ба монанди нишондодҳои молиявӣ, хизматрасонии 
қарз, ҳамчунин арзиш ва кифоя будани таъмини гарав. 
 
31.1         МУТАМАРКАЗКУНИИ НИҲОИИ ГИРИФТОРШАВӢ БА ХАВФИ ҚАРЗӢ 
Минтақаҳои (сегментҳои) ҷуғрофӣ  
Дар зер таҳлили асосии тамазкури хавфи қарзии Ташкилот аз рӯи арзиши тавозунӣ мувофиқи 
минтақаҳои ҷуғрофӣ дар санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 оварда шудааст: 

 Ба ҳисоби сомонӣ   
Тоҷикистон 

Кишварҳои 
СҲИР 

Кишварҳои 
боқимонда Ҳамагӣ  

ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ     
Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзишҳои 
онҳо 17 168 975 - 432 262 17 601 237 
Захираи ҳадди ақал 1 928 879 - - 1 928 879 
Маблағҳо дар дигар 
ташкилотҳои молиявӣ - - 122 527 122 527 
Қарзҳо ва пешпардохтҳо барои 
мизоҷон 17 009 291 - - 17 009 291 
Сармоягузориҳо ба қоғазҳои 
қимматнок 600 000 - - 600 000 
Дороиҳои дигар  1 306 405 - - 1 306 405 
Ба санаи 31 декабри соли 2021  38 013 550 - 554 789 38 568 339 
     
ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ     
Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ 3 010 260 - - 3 010 260 
Пасандозҳои мизоҷон 25 520 379 - - 25 520 379 
Ӯҳдадориҳои дигар 927 783 - - 927 783 
Ба санаи 31 декабри соли 2021 29 458 422 - - 29 458 422 
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Ба ҳисоби сомонӣ   

Тоҷикистон  
Кишварҳои 

СҲИР 

 
Кишварҳои 
боқимонда 

 
 

Ҳамагӣ 

ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ     
Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзишҳои 
онҳо 13 512 391 - 2 638 417 16 150 808 
Захираи ҳадди ақал 1 471 729 - - 1 471 729 
Маблағҳо дар дигар 
ташкилотҳои молиявӣ - - 71 670 71 670 
Қарзҳо ва пешпардохтҳо барои 
мизоҷон 12 845 089 - - 12 845 089 
Сармоягузориҳо ба қоғазҳои 
қимматнок 600 000 - - 600 000 
Дороиҳои дигар  48 610 - - 48 610 
Ба санаи 31 декабри соли 2020 28 477 819 - 2 710 087 31 187 906 
     
ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ     
Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ 1 005 260 - - 1 005 260 
Пасандозҳои мизоҷон 19 215 471 - - 19 215 471 
Ӯҳдадориҳои дигар  1 825 062 - - 1 825 062 
Ба санаи 31 декабри соли 2020 22 045 793 - - 22 045 793 

 
Дороиҳо вобаста ба кишваре, ки контрагент дар он ҷо ҷойгир аст, тасниф карда мешавад.  

31.2        МАҲДУДИЯТҲОИ НАЗОРАТӢ ВА СИЁСАТИ ИДОРАКУНӢ 
Ташкилот идора, маҳдуд ва назорат тамазкури хавфи қарзиро назорат мекунад ва ин амалро 
нисбати қарзгирандагони инфиродӣ ва соҳаҳо анҷом медиҳад.  
 
Ташкилот хавфи қарзиро тавассути муқаррар кардани маҳдудият барои як қарзгир ва 
сегменти соҳа назорат мекунад. Ташкилот ин хатарҳоро пайваста назорат мекунад ва онҳоро 
ҳар сол ё дар ҳолати зарурӣ бештар аз назар мегузаронад. 
 
Гирифторӣ ба хавфи қарзӣ тавассути таҳлили мунтазами қобилияти пардохтнамоии фоизҳо 
ва маблағи асосии қарз аз ҷониби қарздорон ва қарздорони эҳтимолӣ ва ҳангоми зарурат, 
тавассути тағйирдиҳии маҳдудҳои назорати қарзҳои пешниҳодшуда, идора карда мешаванд.   
 
Дар поён баъзе чораҳои дигари нигоҳдории хавф пешниҳод шудаанд.  
Таъмини гарав 
Ташкилот барои ҷилавгирии хавфи қарзӣ як қатор усулҳоро ба кор мебарад. Аз ҳама 
маъмултарини онҳо дар баробари маблағҳои додашуда, қабул кардани таъмини гарав аст, ки 
ин барои ташкилотҳои қарзӣ як амали муқаррарӣ аст.  
 
Намудҳои асосии таъмини гарави қарз ва пешпардохтҳо чунинанд:  

• Амволи ғайриманқул; 
• Амволи манқул, металлҳои қимматбаҳо; 
• Амволи шахсӣ ва ғайраҳо. 

Арзиши амволи гарав дар асоси арзиши одилона дар рӯзи додани қарз муайян карда 
мешавад ва бо маблағи қарзи ягон қарзи мушаххас дар санаи ҳисоботӣ маҳдуд аст. Дар зер 
таҳлили сандуқи қарзӣ барои маблағҳои ба гарав мондашуда оварда шудааст: 
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Таъмини гарави қарзҳои бе назардошти фоизҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда ва ФПТИ ба санаи 31 декабри соли 2021:    

 
 

Ба ҳисоби сомонӣ Қарзи  
истеъмолӣ Савдо 

Хизмат- 
расониҳо Сохтмон Истеҳсолот 

Хоҷагии 
қишлоқ Ҳамагӣ 

Амволи 
ғайриманқул 1 788 533 2 767 884 - - - 386 032 4 942 449 
Воситаҳои нақлиёт - - - - - - - 
Амволи манқул 1 211 061 10 943 - - - 44 755 1 266 759 
Пасандозҳо 543 334 - - - - - 543 334 
Ҷавоҳирот 3 582 153 336 399 193 552 - - 44 333 4 156 437 
Ҳамагӣ қарзҳои 
таъминшуда 7 125 081 3 115 226 193 552 - - 475 120 10 908 979 
Бе гарав 5 477 586 319 227 307 851 - - 304 911 6 409 575 
Ҳамагӣ 12 602 667 3 434 453 501 403 - - 780 031 17 318 554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ба ҳисоби сомонӣ Қарзи  

истеъмолӣ Савдо 
Хизмат- 

расониҳо Сохтмон Истеҳсолот 
Хоҷагии 
қишлоқ Ҳамагӣ 

Бе гарав 5 477 586 319 227 307 851 - - 304 911 6 409 575 
Қарзҳои 
таъминшуда  7 125 081 3 115 226 193 552 - - 475 120 10 908 979 
Ҳамагӣ  12 602 667 3 434 453 501 403 - - 780 031 17 318 554 
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Таъмини гарави қарзҳои бе назардошти фоизҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда ва ФПТИ ба санаи 31 декабри соли 2020: 
    

Ба ҳисоби сомонӣ Қарзи  
истеъмолӣ Савдо 

Хизмат- 
расониҳо Сохтмон Истеҳсолот 

Хоҷагии 
қишлоқ Ҳамагӣ 

Бе гарав 2 925 829 206 648 48 175 - 14 790 143 975 3 339 417 
Қарзҳои 
таъминшуда 4 853 017 4 923 046 246 560 623 764 155 920 80 523 10 882 830 
Ҳамагӣ 7 778 846 5 129 694 294 735 623 764 170 710 224 498 14 222 247 
 
 
 

Ба ҳисоби сомонӣ Қарзи  
истеъмолӣ Савдо 

Хизмат- 
расониҳо  Сохтмон Истеҳсолот 

Хоҷагии 
қишлоқ Ҳамагӣ 

Амволи 
ғайриманқул 132 556 172 845 - - - - 305 401 

Воситаҳои нақлиёт 117 540 - - - - - 117 540 
Амволи манқул 1 084 648 2 067 344 114 669 307 050 155 548 61 986 3 791 245 
Пасандозҳо 521 999 2 134 570 - 220 000 - - 2 876 569 

Ҷавоҳирот 2 996 274 548 287 131 891 96 714 372 18 537 3 792 075 

Ҳамагӣ қарзҳои 
таъминшуда 4 853 017 4 923 046 246 560 623 764 155 920 80 523 10 882 830 
Бе гарав 2 925 829 206 648 48 175 - 14 790 143 975 3 339 417 
Ҳамагӣ 7 778 846 5 129 694 294 735 623 764 170 710 224 498 14 222 247 
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Маблағҳои дар ҷадвали боло пешниҳодшуда, арзиши қарзҳоро бе назардошти фоизҳои 
ҳисобшудаи пардохтнашуда ва маблағҳои фонди пӯшонидани талафоти имконпазир ва 
мумкин аст ба арзиши одилонаи амволи ба гарав гузошташуда рост наояд, инъикос 
менамояд. Баҳогузории арзиши бозории амволи гарав дар асоси баҳодиҳии амволи гарав 
дар санаи додани қарзҳо анҷом ёфтааст. Одатан ин баҳогузорӣ то фурсате, ки қарз ҳамчун 
ба тариқи инфиродӣ беқурбшуда баҳо нагирад, аз нав карда намешавад.  
 
Баҳодиҳии беқурбшавӣ   
Омилҳои асосие, ки ҳангоми баррасии қарзҳо барои беқурбшавӣ ба назар гирифта 
мешаванд, инҳоянд: оё мӯҳлати пардохтҳои фоизӣ ва пардохтҳо барои пардохти маблағи 
асосӣ гузаштааст; оё дар бораи мушкилоти молиявии контрагентҳо, кам шудани рейтинги 
қарзии онҳо ё вайрон кардани шартҳои ибтидоии шартнома маълум аст. 
 
Ташкилот озмоишҳои беқурбшавии нархро бо ду усул месанҷад: захираҳои баҳогузории 
инфиродӣ ва захираҳои баҳогузории коллективӣ. Ташкилот барои беқурбшавии захираҳо дар 
асоси инфиродӣ баҳо дода, санҷиш мегузаронад. 
 
Захираҳо дар асоси инфиродӣ баҳододашуда  
Ташкилот захираҳоро дар асоси инфиродӣ, ки ташаккули онҳо доир ба ҳар як қарзи 
инфиродӣ назаррас зарур дониста мешаванд, муайян мекунад.  
Ҳангоми муайянкунии ҳаҷми захираҳо, вазъиятҳои зерин ба эътибор гирифта мешаванд:   
 

• мавҷудияти тиҷорат-нақша ва устувории тиҷорати контрагент;  
• қобилияти вай беҳтар кардани натиҷаҳои фаъолият ҳангоми ба миён омадани 

мушкилотҳои молиявӣ; 
• маблағҳое пешгӯишуда барои гирифтан ва маблағҳои пешбиншудаи пардохти 

ҳаққуссаҳмҳо (дивидендҳо) дар ҳолати муфлис шудан; 
• имконияти ҷалб намудани кӯмакҳои молиявӣ; 
• арзиши амаликунии таъминот;   
• мӯҳлатҳои пешбиншудаи воситаҳои пулии  

 
Зарарҳо аз беқурбшавӣ дар ҳар як санаи ҳисоботӣ ё бештар аз он баҳогузорӣ менамояд, агар 
вазъиятҳои пешбининашуда диққати зиёдро талаб намоянд.  
 
Ҳаҷми ҳадди ниҳоии хавфи қарзӣ  
Ҳаҷми ҳадди ниҳоии хавфи қарзии Ташкилот вобаста аз хавфҳои инфиродӣ, ки ба дороиҳои 
молиявии мушаххас ва хавфҳои умумии бозор хосанд, метавонад фарқи назаррас кунад. 
 
Барои дороиҳои молиявӣ, ҳаҷми ҳадди ниҳоии хавфи қарзӣ баробари арзиши тавозунии ин 
дороиҳо, бе назардошти маблағи баҳогузорӣ ва таъмини гарав мебошад. Барои кафолатҳои 
молиявӣ ва дигар ӯҳдадориҳои шартӣ, ҳаҷми ҳадди ниҳоии хавфи қарзӣ ин ифодаи маблағи 
ҳадди аксар аст, ки Ташкилот ҳангоми фаро расидани мӯҳлат оид ба кафолат ё дар ҳолати 
ситонидани қарзҳо аз рӯи хатҳои кушодаи қарзӣ, пардохт мекунад. 
 
Дар ҷадвали зерин ҳаҷми ҳадди ниҳоии хавфи қарзӣ барои дороиҳои молиявӣ ва 
ӯҳдадориҳои шартӣ оварда шудааст: 
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Барои соле, ки 31 декабри соли 2021 анҷом ёфтааст 

 

Ба ҳисоби сомонӣ 

Ҳаҷми 
ҳадди 

ниҳоии 
хавфи 
қарзӣ 

 

Маблағи ба 
ҳисобгирӣ 
 

Ҳаҷми 
холиси 

хавфи қарзӣ  
баъд аз 

ҳисобгирӣ  
 

Таъминот 
 

Ҳаҷми холиси 
хавфи қарзӣ 

баъд аз 
ҳисобгирӣ ва 

таъмини 
ҳисобдорӣ  

 
Воситаҳои пулӣ ва 
ҳамарзишҳои онҳо  17 601 237 - 17 601 237 - 17 601 237 
Маблағҳо дар дигар 
ташкилотҳои 
молиявӣ 122 527 - 122 527 - 122 527 
Қарзҳо ва 
пешпардохтҳо  
ба мизоҷон 17 009 291 - 17 009 291 (10 908 979) 6 100 312 
Сармоягузориҳо ба 
қоғазҳои қимматнок 600 000 - 600 000 - 600 000 
Дороиҳои дигар  1 306 405 - 1 306 405 - 1 306 405 

 
Барои соле, ки 31 декабри соли 2020 анҷом ёфтааст 

 

Ба ҳисоби сомонӣ 

Ҳаҷми 
ҳадди 

ниҳоии 
хавфи 
қарзӣ 

Маблағи 
ба 

ҳисобгирӣ 

Ҳаҷми холиси 
хавфи қарзӣ  

баъд аз 
ҳисобгирӣ Таъминот 

Ҳаҷми холиси 
хавфи қарзӣ 

баъд аз 
ҳисобгирӣ ва 

таъмини 
ҳисобдорӣ 

Воситаҳои пулӣ ва 
ҳамарзишҳои онҳо 16 150 808 - 16 150 808 - 16 150 808 
Маблағҳо дар дигар 
ташкилотҳои 
молиявӣ 71 670 - 71 670 - 71 670 
Қарзҳо ва 
пешпардохтҳо  
ба мизоҷон 12 845 089 - 12 845 089 (10 882 830) 1 962 259 
Сармоягузориҳо ба 
қоғазҳои қимматнок 600 000 - 600 000 - 600 000 
Дороиҳои дигар  48 610 - 48 610 - 48 610 

 
 
Дар ҳолати иҷро накардан ва ё ба таври дахлдор иҷро накардани ӯҳдадориҳои қарзӣ аз 
тарафи қарздор, Ташкилот ҳуқуқ дорад иҷрои ӯҳдадориҳоро бо роҳҳои зерин таъмин намояд: 
 
- фурӯши муштараки ашёи гарав; 
- ба соҳибмулкӣ қабул намудани ашёи гарав тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун; 
- рӯёнидан аз ҳисоби моликияти гарав ба тариқи судӣ 
 
Ҳангоми фурӯши муштараки ашёи гарав, дар бештари ҳолатҳо Ташкилот усули бастани 
шартномаи хариду фурӯши сетарафаро бо қарздор ва харидор истифода менамояд. 
Мутобиқи шартномаи мазкур ба ӯҳдадории харидор пардохт намудани қарзи фурӯшанда дар 
назди Ташкилот дохил мешавад; ба ӯҳдадории фурӯшанда вогузор намудани ҳуқуқ ба 
моликият ба харидор дохил мешавад; ба ӯҳдадории Ташкилот амалинамоии пардохти қарз аз 
тарафи қарздор ва бозхонди ҷавобгарӣ аз моликият дохил мешавад. 
 
. 
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Рӯёнидан аз ҳисоби моликияти гарав ба тариқи судӣ аз тарафи Ташкилот бештар дар 
ҳолатҳои имкноннопазир ва ё мувофиқи мақсад набудани истифоданамоии усулҳои 
алтернативӣ, ва ё дар ҳолатҳое, ки гузоштани ҳабс ба моликияти гарав бо мақсади ҳифзи 
ҳуқуқ ва манфиатҳои Ташкилот зарур аст, амалӣ карда мешавад. 
 
31.3           ХАВФИ БОЗОРӢ     
Хавфи бозорӣ хавфест, ки арзиши одилонаи ҷараёнҳои пулҳои оянда аз ҳисоби воситаҳои 
молиявӣ бо сабаби тағйирёбии меъёрҳои бозор, ба монанди меъёри фоизӣ, қурби асъорҳо ва 
нархҳои воситаҳои ҳиссавӣ тағйир меёбад. Мавқеи Ташкилот тавассути таҳлили ҳассосият 
идора ва назорат карда мешавад. Ба истиснои мавқеъҳои асъорӣ, Ташкилот тамаркузи 
назарраси хавфи бозорро надорад. 
 
Хавфи тағйир додани меъёри фоиз                                                                                                
Хавфи тағйир додани меъёри фоиз дар натиҷаи имконпазир будани ҳолате пайдо мешавад, 
ки тағйирот дар меъёри фоиз ба ҷараёни пулҳои оянда ё ба арзиши одилонаи воситаҳои 
молиявӣ, таъсир хоҳанд расонд.  
 
Хавфи асъорӣ    
Хавфи асъорӣ – ин хавфест, ки арзиши воситаи молиявӣ, дар натиҷаи тағйирот дар қурби 
асъорҳо пасту боло меравад.  

Дар ҷадвали зер мавқеи асъории Ташкилот нисбати хавфи асъорӣ дар ҳолат ба санаи 31 
декабри солҳои 2021 ва 2020 оварда шудаанд:  

 
Ба ҳисоби сомонӣ 

Cомонӣ 

Асъори 
табодули 

озод 

Асъори 
табодул 

нашаванда Ҳамагӣ 
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ     
Воситаҳои пулӣ ва 
ҳамарзишҳои онҳо 5 491 450 8 272 510 3 837 277 17 601 237 
Захираи ҳадди ақал 1 928 879 - - 1 928 879 
Маблағҳо дар дигар 
ташкилотҳои молиявӣ - - 122 527 122 527 
Қарзҳо ва пешпардохтҳо  
ба мизоҷон   12 575 164 4 434 127 - 17 009 291 
Сармоягузориҳо ба қоғазҳои 
қимматнок 600 000 - - 600 000 
Дороиҳои дигар 1 306 405 - - 1 306 405 
Ҳамагӣ дороиҳои молиявӣ 21 901 898 12 706 637 3 959 804 38 568 339 
     
ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ     
Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ  3 010 260 - - 3 010 260 
Пасандозҳои мизоҷон  7 065 213 15 122 360 3 332 806 25 520 379 
Ӯҳдадориҳои дигар  927 783 - - 927 783 
Ҳамагӣ ӯҳдадориҳои дигар  11 003 256 15 122 360 3 332 806 29 458 422 
     
Мавқеи кушодаи тавозунӣ ба 
санаи 31 декабри соли 2021  10 898 642 (2 415 723) 626 998 9 109 917 
Таъсири воситаҳои молиявии 
ҳосилавӣ, ки бо мақсади 
идоранамоии хавф нигоҳ дошта 
мешаванд - - - - 
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Мавқеи софи тавозунӣ ба 
санаи 31 декабри соли 2021  10 898 642 (2 415 723) 626 998 9 109 917 

 

Ба ҳисоби сомонӣ 
Cомонӣ 

Асъори табодули 
озод 

Асъори табодул 
нашаванда Ҳамагӣ 

ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ     
Воситаҳои пулӣ ва 
ҳамарзишҳои онҳо 6 515 527 7 488 182 2 147 099 16 150 808 
Захираи ҳадди ақал 1 471 729 - - 1 471 729 
Маблағҳо дар дигар 
ташкилотҳои молиявӣ - - 71 670 71 670 
Қарзҳо ва пешпардохтҳо  
ба мизоҷон 8 668 295 4 176 794 - 12 845 089 
Сармоягузориҳо ба 
қоғазҳои қимматнок 600 000 - - 600 000 
Дороиҳои дигар 44 622 3 988 - 48 610 
Ҳамагӣ дороиҳои молиявӣ 17 300 173 11 668 964 2 218 769 31 187 906 
     
ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ     
Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ 1 005 260 - - 1 005 260 
Пасандозҳои мизоҷон 4 238 457 14 826 049 150 965 19 215 471 
Ӯҳдадориҳои дигар 1 825 062 - - 1 825 062 
Ҳамагӣ ӯҳдадориҳои дигар 7 068 779 14 826 049 150 965 22 045 793 
     
Мавқеи кушодаи тавозунӣ 
ба санаи 31 декабри соли 
2020 10 231 394 (3 157 085) 2 067 804 9 142 113 
Таъсири воситаҳои 
молиявии ҳосилавӣ, ки бо 
мақсади идоранамоии хавф 
нигоҳ дошта мешаванд  - - - - 
Мавқеи софи тавозунӣ ба 
санаи 31 декабри соли 2020 10 231 394 (3 157 085) 2 067 804 9 142 113 

 
Асъори табодули озод, асосан доллари ИМА мебошад, аммо асъорҳои кишварҳои СҲИР низ, 
ҳамин қудратро доранд. Асъори табодулнашаванда, асъорҳои давлатҳои 
муштаракулманофеъ мебошанд, ба истиснои асъори миллии Тоҷикистон. 
 
Таснифҳои баҳисобгирӣ ва арзиши одилона   
Ҷадвали зерин арзиши тавозунӣ ва арзиши одилонаи дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявиро 
дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 инъикос менамоянд:   
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     Барои соле, ки 31 декабри соли 2021 анҷом ёфтааст  
 

Ба ҳисоби сомонӣ Баҳогузорӣ аз рӯи 
арзиши одилона  

 

Қарзҳо  
ва қарзҳои 

дебиторӣ 

Бо мавҷудияти 
дастрас барои 

фурӯш 
 

Ва ғайраҳо,  
ки аз рӯи арзиши 

истеҳлокшуда 
баҳисобгирӣ 

мешаванд 

Арзиши 
умумии 

тавозунӣ 
Арзиши 

одилона 
ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ       
Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзишҳои 
онҳо - - 17 601 237 - 17 601 237 17 601 237 
Захираи ҳадди ақал - - 1 928 879 - 1 928 879 1 928 879 
Маблағҳо дар дигар ташкилотҳои 
молиявӣ - 122 527 - - 122 527 122 527 
Қарзҳо ва пешпардохтҳо  
ба мизоҷон - 17 009 291 - - 17 009 291 17 009 291 
Сармоягузориҳо ба қоғазҳои 
қимматнок 600 000 - - - 600 000 600 000 
Дороиҳои дигар - - - 1 306 405 1 306 405 1 306 405 
Ҳамагӣ дороиҳои молиявӣ 600 000 17 131 818 19 530 116 1 306 405 38 568 339 38 568 339 
       
ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ       
Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ - - - 3 010 260 3 010 260 3 010 260 
Пасандозҳои мизоҷон - - - 25 520 379 25 520 379 25 520 379 
Ӯҳдадориҳои дигар - - - 927 783 927 783 927 783 
Ҳамагӣ ӯҳдадориҳои дигар - - - 29 458 422 29 458 422 29 458 422 
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   Барои соле, ки 31 декабри соли 2020 анҷом ёфтааст 
 

Ба ҳисоби сомонӣ 

Баҳогузорӣ аз рӯи 
арзиши одилона 

Қарзҳо  
ва қарзҳои 

дебиторӣ 

Бо мавҷудияти 
дастрас барои 

фурӯш 

Ва ғайраҳо,  
ки аз рӯи 

арзиши 
истеҳлокшуда 

баҳисобгирӣ 
мешаванд 

Арзиши умумии 
тавозунӣ Арзиши одилона 

ДОРОИҲОИ МОЛИЯВӢ       
Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзишҳои 
онҳо - - 16 150 808 - 16 150 808 16 150 808 
Захираи ҳадди ақал - - 1 471 729 - 1 471 729 1 471 729 
Маблағҳо дар дигар ташкилотҳои 
молиявӣ - 71 670 - - 71 670 71 670 
Қарзҳо ва пешпардохтҳо  
ба мизоҷон - 12 845 089 - - 12 845 089 12 845 089 
Сармоягузориҳо ба қоғазҳои 
қимматнок 600 000 - - - 600 000 600 000 
Дороиҳои дигар - - - 48 610 48 610 48 610 
Ҳамагӣ дороиҳои молиявӣ 600 000 12 916 759 17 622 537 48 610 31 187 906 31 187 906 
       
ӮҲДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ       
Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ - - - 1 005 260 1 005 260 1 005 260 
Пасандозҳои мизоҷон - - - 19 215 471 19 215 471 19 215 471 
Ӯҳдадориҳои дигар - - - 1 825 062 1 825 062 1 825 062 
Ҳамагӣ ӯҳдадориҳои дигар - - - 22 045 793 22 045 793 22 045 793 
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Таҳлили ҳассосӣ нисбат ба хавфи асъорӣ  
Роҳбарияти Ташкилот тахмин менамояд, ки дар шароитҳои мавҷудаи иқтисодии 
Тоҷикистон, зиёдшавӣ ва ё камшавӣ қурби доллари ИМА дар ҳаҷми 10%, тағйироти амалии 
қурби мубодилавии сомониро нисбат ба доллари ИМА ифода менамояд. 10%-ин сатҳи 
ҳассосие мебошад, ки он дар дохили Ташкилот ҳангоми тартибдиҳии ҳисобот оид ба хавфи 
асъорӣ барои кормандони калидии идоракунандаи Ташкилот истифода мешавад ва 
баҳогузории имконияти тағйирёбии қурбҳои асъорҳо аз тарафи Роҳбарияти Ташкилотро 
ифода менамояд. Ба таҳлили ҳассосӣ танҳо маблағҳо бо асъори хориҷӣ ворид карда 
шудааст, ки он дар охири давра мавҷуд мебошад, ҳангоми мубодилаи онҳо дар охири 
давра қурбҳое истифода мешавад, ки ба 10% нисбат ба қурби амалкунанда тағйир дода 
шудааст. 
 
Дар ҷадвали зер, таҳлили ҳассосии Ташкилот нисбат ба зиёдшавӣ ва ё камшавӣ қурби 
доллари ИМА дар ҳаҷми 10% нисбат ба сомонӣ дар солҳои 2021 ва 2020 оварда шудааст, 
инчунин таъсири фоидаи холис дар асоси дороиҳои арзиши номиналӣ дар ҳолат ба санаи 
31 декабри солҳои 2021 ва 2020 пешниҳод шудаанд: 
 

Ба ҳисоби сомонӣ 
Соли 2021  Соли 2020  

Қурби расмӣ 
+10% 

Қурби расмӣ     
-10% 

Қурби расмӣ 
  +10% 

Қурби расмӣ 
 -10% 

Таъсир  
ба фоидаҳо ё 
зарарҳо  (245 753) 245 753 (320 020) 320 020 

 

Маҳдудияти таҳлили ҳассосӣ    
Дар ҷадвалҳои дар боло пешниҳодшуда таъсири тағйирот дар ҳоли фарзияи асосӣ асос 
ёфтааст, ки тахминҳои дигар бошанд бетағйир мондаанд, инъикос шудаанд. Дар ҳақиқат, 
алоқа байни фарзия ва дигар омилҳо вуҷуд дорад. Инчунин қайд кардан зарур аст, ки 
ҳассосият хусусияти ғайрихаттиро доро мебошад, аз ин рӯ интерполятсия (усули 
ҳисоббарорӣ) ва ё экстраполятсияи (усули боэътимодтарини пешгӯиҳо) натиҷаҳои бадаст 
овардашуда набояд гузаронида шавад. 
 
Таҳлили ҳассосӣ ба ҳисоб намегирад, ки Ташкилот фаъолона дороиҳо ва ӯҳдадориҳоро 
идора менамояд. Илова бар ин, вазъи молиявии Ташкилот метавонад гирифтори тағйирот 
вобаста ба тағйироти дар бозор ба вуҷуд омада гардад. Масалан, стратегияи Ташкилот 
дар самти идоранамоии хавфҳои молиявӣ ба идоранамоии хавфи тағйирёбии бозор 
равона шудааст. Дар ҳолати тағйирёбии фаврии манфии нарх дар бозори қоғазҳои 
қимматнок, Роҳбарият метавонад ба чунин усулҳо ба монанди фуруши сармоя, 
тағйирдиҳии таркиби сандуқи сармоя, инчунин дигар усулҳои муҳофизатӣ рӯй оварад.  
 
Мутобиқан тағйирёбии тахминҳо метавонад ба ӯҳдадориҳо таъсир нарасонад ва ба 
дороиҳое, ки дар тавозун аз рӯи нархи бозорӣ ба ҳисоб гирифта шудаанд, ба таври 
назаррас таъсир расонад. Дар ин вазъият усулҳои гуногуни баҳогузории дороиҳо ва 
ӯҳдадориҳо метавонанд ба тағйирёбии ҷиддии бузургиҳои воситаҳои шахсӣ гардад. 
 
Маҳдудиятҳои дигаре, ки дар таҳлили ҳассосии пешниҳодшудаи боло оварда шудаанд, 
истифодабарии ҳаракатҳои фарзиро дар бозор бо мақсади ошкорнамоии хавфи эҳтимолӣ, 
ки танҳо пешгӯии Ташкилотро дар бораи тағйироти дар пешистодаи бозор, ки онро дар 
ягон сатҳи боварӣ пешгуӣ намудан имконнопазир нест ифода менамоянд, пешниҳод 
шудаанд. 
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31.4           ХАВФИ ПАРДОХТПАЗИРӢ    
Хавфи пардохтпазирӣ — ин хавфест алоқаманд ба он, ки Ташкилот ӯҳдадориҳои худро 
ҳангоми расидани мӯҳлати иҷроиш, дар шароитҳои муқаррарӣ ё пешбининашуда, 
наметавонад иҷро намояд. Бо мақсади маҳдуд кардани ин хавф, Роҳбарият дастрасии ҳар 
гуна манбаҳои маблағгузориро таъмин намудааст. Ҳамчунин Роҳбарият инчунин 
идоракунии дороиҳоро аз тариқи ба ҳисоб гирифтани мувозинати дороиҳою ӯҳдадориҳо ва 
аз рӯи мӯҳлату ҳаҷмашон ба роҳ мондааст ва ин амалро дар алоқамандӣ бо гузаронидани 
мониторинги ҳаррӯзаи бозгаштҳо, талаботи оянда ва пардохти ӯҳдадориҳо анҷом медиҳад.  
 
Стратегияи идоракунии пардохтпазирии Ташкилот, ҷудокунии дороиҳои пардохтпазирро ба 
дороиҳои пардохтпазирӣ навбати якӯм ва дуюм пешбинӣ менамояд. Ҷудокуниҳои мазкури 
дороиҳои пардохтпазир, аз фаҳмиши зарурати эҳтимолии кори Ташкилот дар реҷаи 
экстремалӣ, дар ҳолати таъсири ногувори як ё якчанд омилҳои хавфӣ бармеояд. Дороиҳои 
пардохтпазири навбати дуюм - ин даромадҳо аз сармоягузориҳо ҳастанд, ки дар ҳолати 
зарурат онҳоро метавон таъҷилан ба воситаҳои пулӣ, барои таъмин намудани 
пардохтпазирии иловагии Ташкилот гузаронанд. Аслан, онҳо захираи дороиҳои 
пардохтпазирӣ мебошанд.   
 
Ташкилот дорои сандуқи дороиҳои гуногун мебошад ва ин дороиҳо талабгорони зиёд 
доранд, ки дар ҳолати ногаҳон қатъ гардидани ҷараёнҳои пулӣ, ин дороиҳо метавонанд 
оҷил ба воситаҳои пулӣ баргардонида шаванд. Ташкилот ҳамчунин дорои хатҳои қарзии 
кушода мебошад, ки маблағҳояшро барои қонеъ гардонидани талабот ба воситаҳои пулӣ 
метавонад истифода намояд. Ба ғайр аз ин, Ташкилот дар Бонки миллӣ пасандози 
ҳатмиро ҷой додааст ва андозаи он аз андозаи маблағҳои ҷалбшудаи мизоҷон вобастагӣ 
дорад.  
 
Ташкилот пардохтпазириро аз нуқтаи назари иҷрои меъёрҳои пардохтпазирӣ баҳо 
медиҳад, ки аз ҷониби бонки Миллии Тоҷикистон муқаррар гардидааст.  
 
Дар поён меъёрҳои мазкур дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 ва 2020 пешниҳод 
шудааанд: 

 2021 2020 
Меъёри пардохтпазирии ҷорӣ (дороиҳои 
пардохтпазир/пасандозҳои дархостшаванда ва 
ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат)  97,40% 142,65% 

 
 
Таҳлили ӯҳдадориҳои молиявӣ аз рӯи мӯҳлатҳое, ки то пардохт боқӣ мондаанд 
Дар ҷадвали зер ӯҳдадориҳои молиявии Ташкилот дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 
2021 ва 2020 аз рӯи захираи мӯҳлатҳои то пардохт боқимонда, дар асоси ӯҳдадориҳои 
шартномавии тахфифнашудаи пардохт, оварда шудаанд:  
 

Барои соле, ки 31 декабри соли 2021 анҷом ёфтааст  

Ба ҳисоби сомонӣ 
То 

дархост 
ва камтар  

аз 1 моҳ  

Аз 1  
то 3 
моҳ 

Аз 3  
то 12 моҳ 

Аз 1  
то 5 сол 

 
 
 

Беш аз  
5 сол Ҳамагӣ 

ӮХДАДОРИҲОИ 
МОЛИЯВӢ     

 
 

Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ 3 010 260 - - - 

 
- 3 010 260 

Пасандозҳои мизоҷон 15 685 399 - 116 9 778 119  25 520 379 
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56 745 

Ӯҳдадориҳои дигар 927 783 - - - - 927 783 
Ҳамагӣ ӯҳдадориҳои 
молиявии 
тахфифнашуда 19 623 422 - 116 9 778 119 56 745 29 458 422 

 
 

Барои соле, ки 31 декабри соли 2020 анҷом ёфтааст 

Ба ҳисоби сомонӣ То дархост 
ва камтар  

аз 1 моҳ 

Аз 1  
то 3 
моҳ 

Аз 3  
то 12 моҳ 

Аз 1  
то 5 сол 

 
 

Беш аз  
5 сол Ҳамагӣ 

ӮХДАДОРИҲОИ МОЛИЯВӢ       
Маблағҳои бонкҳо ва 
ташкилотҳои молиявӣ 1 005 260 - - - 

 
- 1 005 260 

Пасандозҳои мизоҷон 9 477 986 - 237 694 9 435 286 
 

64 505 19 215 471 
Ӯҳдадориҳои дигар 1 825 062 - - - - 1 825 062 
 
Ҳамагӣ ӯҳдадориҳои 
молиявии тахфифнашуда 12 308 308 - 237 694 9 435 286 64 505 22 045 793 

Ӯҳдадориҳое, ки бояд бо талаботи аввал пардохт шаванд, чунон баррасӣ мешавад, ки 
талабот оиди пардохт дар санаи барвақттарини имконпазир пешниҳод шуда бошад. Аммо 
аз ҷониби Ташкилот интизор меравад, ки бисёр мизоҷонҳо пардохтро дар санаи 
барвақттарин, ки дар ҳамин сана Ташкилот ӯҳдадор аст пардохти дахлдорро анҷом 
бидиҳад, талаб намекунанд, бинобар, ҷадвал ҷараёни пулҳои пешбиншударо инъикос 
намекунад, ки аз ҷониби Ташкилот дар асоси маълумот оид ба талаби пасандозҳо барои 
давраҳои гузашта ба ҳисоб гирифта шудааст. 

31.5          ХАВФИ АМАЛИЁТӢ  
Хавфи амалиётӣ – ин хавфест, ки дар натиҷаи аз кор баромадани низоми компютерӣ, 
хатогиҳои кормандон, фиребгарӣ ё рӯйдодҳои беруна ба вуқӯъ меоранд. Вақте ки низоми 
назорат дигар амал намекунад, хавфи амалиётӣ ба нуфузу эътибори Ташкилот метавон 
зарар расонад, оқибатҳои ҳуқуқӣ ё ба талафотҳои молиявӣ дошта бошад. Ташкилот 
қудрати бартараф намудани ҳама хавфҳои амалиётиро надорад, лекин ба воситаи низоми 
назорат, ҳамчунин бо пайгирӣ ва қабул намудани амалҳои ҷавобии дахлдор нисбати 
хавфҳои эҳтимолӣ, Ташкилот чунин хавфҳоро идора карда метавонад. Низоми назоратӣ, 
тақсимоти босамар масъулиятҳоро, ҳуқуқи дастрасӣ, тартиботи тасдиқкунӣ ва муқоисакунӣ, 
омӯзиши кормандон, ҳамчунин тартиботи баҳодиҳӣ, аз ҷумла аудити дохилиро пешбинӣ 
намудааст.   

32) КИФОЯТИИ САРМОЯ  
Барои пӯшонидани хавфҳое, ки ба ташкилоти қарзӣ хосанд, Ташкилот фаъолона 
идоракунии маблағҳои худро ба роҳ мондааст. Кифоягии сармояи Ташкилот, дар қатори 
дигар унсурҳо, бо истифодаи коэффисиентҳо, ки Созишномаи Базел доир ба сармоя аз 
соли 1988 муқаррар намудааст ва ҳамчунин аз рӯи меъёрҳои бонки Миллии Тоҷикистон, ки 
ҳангоми назорати Ташкилот қабул гардидааст, назорат карда мешавад.  
 
Дар давоми соли гузашта, Ташкилот ҳама талаботи беруниро, ки нисбати сармоя муқаррар 
гардидааст, пурра иҷро кардааст.  
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Мақсади асосии идора кардани сармояи Ташкилот - таъмини иҷрои талаботи берунӣ аз сӯи 
Ташкилот нисбати сармоя ва нигоҳдории рейтинги баланди қарзӣ ва меъёрҳои кифоягии 
сармоя аст, ки барои амалии намудани фаъолият ва зиёдшавии арзиши Ташкилот 
заруранд, иборат мебошад. 
 
Ташкилот сохтори сармояи худро идора мекунад ва онро бо назардошти тағйирёбии 
шароитҳои иқтисодӣ ва унсурҳои хавфи фаъолияти худ, ислоҳ мекунад. Бо мақсади 
нигоҳдорӣ ё ислоҳкунии сохтори сармоя, Ташкилот метавонад маблағи ҳаққуссаҳмҳоро 
(дивидендҳоро), ки ба саҳмдорон пардохт мегардад, ислоҳ кунад, сармояро ба саҳмдорон 
баргардонад ё коғазҳои қимматноки ҳиссавиро аз интишор барорад. Дар қиёс бо солҳои 
гузашта, мақсадҳо, сиёсат ва равандҳои Ташкилот на чандон тағйиротҳои назаррасро аз 
сар гузаронидааст.   
 
Аз ҷониби бонки Миллии Тоҷикистон, меъёри кифоягии сармоя муқаррар гардидааст, ки 
ҳамчун нисбати сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзӣ ва дороиҳо бо назардошти 
хавф баркашидашуда, ҳисоб карда мешавад. Меъёри кифоягии сармоя бо андозаи на 
камтар аз 12% муқаррар гардидааст. 
 
Сармояи танзимшаванда, аз сармояи асосии холис, ки аз сармояи саҳҳомӣ иборат аст, 
даромадҳои тақсимнашуда, аз ҷумла даромади соли ҷорӣ ва захираи асосӣ иборат 
мебошад. Сармояи танзимшаванда мувофиқи талаботи бонки Миллии Тоҷикистон ва 
талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда мешаванд. Дигар қисми сармояи 
танзимшаванда, сармояи иловагӣ мебошад, ки аз захираҳои азнавбаҳододашуда, иборат 
мебошад.   
 
Дороиҳое, ки бо назардошти хавф ҳисоб кардашуда, бо ёрии зинанизоми (иерархия) 
категорияҳои хавф, ки баҳодиҳии хавфҳои қарзӣ, хавфҳои бозорӣ ва амалиётиро инъикос 
мекунанд, ҳисоб карда мешаванд.     
 
Дар ҷадвали зер ҳисоби сармояи танзимшаванда, дороиҳо бо назардошти хавфи 
ҳисобкардашуда ва меъёри кифоягии сармоя дар ҳолат ба санаи 31 декабри солҳои 2021 
ва 2020 пешниҳод шудаанд: 
 

Ба ҳисоби сомонӣ 
Барои соле, ки 31 

декабри соли 2021 
анҷом ёфтааст 

Барои соле, ки 31 
декабри соли 2020 анҷом 

ёфтааст 
 

Сармояи асосӣ  9 296 668 8 541 610 
Сармояи иловагӣ  1 318 756 1 719 393  
Тарҳ барои ФПТИ   (301 566) (302 578) 
Ҳамагӣ сармояи танзимшаванда   10 313 858 9 958 425 
Дороиҳое, ки бо назардошти хавф 
бақайдгирӣ мешаванд  33 174 776  28 387 430 
Меъёри кифоягии сармоя 31,09% 35,08% 

Дар давоми ин давра, Ташкилот тамоми талаботи берунаро оид ба сатҳи сармояи 
танзимкунанда риоя намудааст.  

33) ИДОРАНАМОИИ САРМОЯ   
Ташкилот идоранамоии сармояро амалӣ менамояд, то ки давомнокии фаъолияти худро бо 
зиёднамоии фоидаи иштирокчиён бо роҳи муносибгардонии таносуби воситаҳои қарзӣ ва 
сармояи хусусӣ таъмин намояд. 
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Сохтори сармояи Ташкилот бо воситаҳои хусусӣ ва сармояи саҳмдорон, ки он сармояи 
баровардашуда, захираҳо ва фоидаи тақсимнашударо ифода менамояд, пешниҳод 
шудааст ва он дар ҳисобот оид ба тағйирот дар сармоя кушода мешавад. 
 
Сохтори сармоя аз ҷониби Роҳбарияти Ташкилот мунтазам баррасӣ карда мешавад. Дар 
рафти ин барраси, Роҳбарият, аз ҷумла, арзиши сармоя ва хавфҳои марбут ба ҳар як 
синфи сармояро таҳлил мекунад. 
 
Дар асоси тавсияҳои Роҳбарият, Ташкилот ислоҳоти сохтори сармояро бо роҳи 
сармоягузории иловагии фоидаи тақсимнашуда, ҷалбнамоии воситаҳои қарзӣ ва ё 
пардохтҳо аз рӯи қарзҳои амалкунанда мегузаронад.  

34) ҲОДИСАҲО ПАС АЗ САНАИ ҲОСОБОТӢ     
Ташкилот баъд аз санаи хисоботӣ рӯйдоди назаррасе надошт. 

35) ТАСДИҚНАМОИИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ  
Ҳисоботи молиявӣ аз ҷониби Роҳбарияти Ташкилот қобили маъқул дониста шуда ва барои 
интишор намудан дар санаи 31 майи соли 2022 тасдиқ карда шудааст. 
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