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Ахборот 

оид ба қарзи давлатии Љумњурии Тољикистон 
ба 1 апрели соли 2018 

         
Маблаѓи умумии  ќарзи  берунаи  Љумњурии Тољикистон  ба          

1 апрели соли 2018 - 2 859,66 млн. долл. ИМА - ро ташкил медињад, ки ин 
ба 38,5 фоизи номиналии маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД) баробар 
мебошад. 

Аз рўи сохтори сабади қарзӣ, ќарзи давлатии берунаи Љумњурии 
Тољикистон дар давраи њисоботї ба таври зерин пешнињод мегардад: 

1. Ќарзи бевоситаи давлатї, ки хизматрасонӣ аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон таъмин мегардад, ба 2 697,79 млн. долл. 
ИМА баробар буда, ба 36,3 фоизи номиналии ММД баробар мебошад; 

2.  Ќарзи љалбнамудаи Бонки миллии Тољикистон - 98,38 млн. 
долл. ИМА-ро ташкил менамояд; 

3. Ќарзњо бо кафолати давлатї – 31,97 млн. долл. ИМА; 
4. Ќарзњои корхонањои давлатие, ки кафолати ҳукуматиро  

надоранд ба 31,52 млн. долл. ИМА баробар мебошад; 
 

Ҳаҷми умумии қарзи беруна дар 3 моҳи соли 2018 нисбат ба 
аввали сол ба маблағи – 19,35 млн. доллари ИМА кам гардид. Сабаби 
кам гардидани қарз ин пардохт намудани қарзи асосӣ дар ҳаҷми 32,64 млн. 

долл. ИМА мебошад. Инчунин дар ин давра азхудкунии қарзҳо 8,61 млн 

долл. ИМА-ро ташкил дода фарқияти қурби асъор ба маблағи 4,69 млн. долл. 

ИМА ташкил медиҳад.  

Аз ҳисоби маблағи буҷетӣ бошад қарзи асосӣ ва фоизи қарз ба 
маблағи 57,73 млн. доллари ИМА таъмин гардид. 

Ҳаљми ќарзи беруна аз ҳисоби аз худ намудани қарзҳои љалбнамуда 
аз ташкилотњои молиявии байналмиллалї ва мамлакатҳои қарздиҳанда, 
аз љумла: 

 

 аз Бонки Умумиҷаҳонӣ – 2,23 млн. долл. ИМА; 

 аз Бонки Осиёгии Рушд – 0,42 млн. долл. ИМА; 

 аз Бонки Исломии Рушд – 1,72 млн. долл. ИМА; 

 аз Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд – 1,71 млн. долл. ИМА; 

 аз Фонди СДСН (ОПЕК) – 0,19 млн. долл. ИМА; 

 аз Фонди Қувайтии Рушд – 1,00 млн. долл. ИМА; 

 аз Фонди Саудии Рушд – 0,89 млн. долл. ИМА; 
 

 Хизматрасонӣ ва пардохти қарзи берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо дарназардошти қарзи Хазинаи Байналмилалии Асъор, ки дар 
тавозуни Бонки миллии Тоҷикистон дарҷ мешаванд ва қарзҳои 
кафолатноки ҳукуматӣ дар давраи ҳисоботӣ – 60,79 млн. доллари ИМА, 
аз ҷумла барои пардохти қарзи асосӣ – 32,64 млн. доллари ИМА ва 
фоизи қарз – 28,15 млн. доллари ИМА - ро ташкил медиҳад. 
  
 Дар давраи ҳисоботии соли ҷорӣ ҳамагӣ 4 созишномаи қарзӣ ба 
маблағи 49,23  млн. доллари ИМА ба имзо расонида шудааст, аз ҷумла: 
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 бо Бонки Умумиҷаҳонӣ оиди лоиҳаи “Тиҷораткунонии соҳаи 

кишоварзӣ” ба маблағи 7,5 млн. долл. ИМА; 

 бо Бонки Умумиҷаҳонӣ оиди лоиҳаи “Маблағгузории иловагӣ 

барои лоиҳаи мустаҳкам намудани низоми ҳифзи иҷтимоӣ” ба маблағи 0,9 
млн. долл. ИМА; 

 Фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ оиди лоиҳаи 
“Дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар рушди ҷомеа” ба маблағи 15,33 млн. долл. 
ИМА; 

 бо Фонди Қувайтии Рушд оиди лоиҳаи «Сохтмони роҳи 
автомобилгарди  Кулоб- Қалъаихумб, қитъаи А ва Ф» ба маблағи 25,5 
млн. долл. ИМА; 

Бояд қайд намуд, ки дар семоҳаи аввали соли 2018 – 5 созишномаҳои 
қарзию грантӣ барои татбиқ гардидани 5 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ 
ба маблағи – 89,5 млн. доллари ИМА ба имзо расонида шуд, ки аз он 
маблағҳои грантӣ – 40,3 млн. доллари ИМА ва маблағҳои қарзӣ – 49,2 
млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳанд. 
 

 Мутобиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 ноябри 
соли 2009 №627 “Дар бораи ба муомилот баровардани Векселҳои 
Давлатии Хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои пӯшонидани касри 
буҷет, дар давоми 3 моҳи 2018 ба маблағи 125,00 млн. сомонӣ ВДХ ба 
муомилот бароварда шуд, аммо бо сабаби ғайриқаноатбахш будани 

пешниҳоди мизоҷон, музоядаи вексклҳо баргузор нагардид.  

 Инчунин дар ин давра аз Буҷети Ҷумҳуриявӣ 50,00 млн. сомонӣ барои 

пардохти ВДХ маблағгузорӣ шудааст, аз ҷумла: 

-    маблағи асосӣ – 49,88 млн. сомонӣ, 

-    пардохти фоиз  – 0,12 млн. сомонӣ. 
 

Аз рӯи сохтор, қарзи дохили давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
давраи ҳисоботӣ ба таври зерин пешниҳод карда мешаванд:  

1. Қарзи дохили давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати             
1 апрели соли 2018-ум 6,8 млрд. сомониро ташкил медиҳад, ки ин                      
11,2 фоизи Маҷмуи Маҳсулоти дохилӣ (ММД) баробар мебошад.  

2. Дороиҳои давлатӣ ба маблағи 458,9 млн. сомонӣ 
3. Қарзи ташкилотҳои барҳамхурда 
Аз он ҷумла: 
Дебиторҳо 59,8 млн. сомонӣ 
Кредиторҳо 45,2 млн. сомонӣ 

 
Иљроиши ўњдадорињо аз рўи созишномањои зерќарзї ва ќарзї ба 

њолати 1 апрели соли 2018 аз рўи пардохти фоизҳо ва маблағи асосии 
қарзњо 28 852 000,61 сомониро ташкил медиҳад, аз он љумла: 

 
 ШСХК «Барќи Тољик»                                                              21 218 392,84 сомонї; 

 КВД «Обу корези Душанбе »                                                         2 463 292,40 сомонї; 
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 Бонки миллии Тољикистон                                          772 526,96 сомонї; 

 БДА ҶТ «Амонатбонк»                                             3 700,00 сомонӣ; 

 ЉСК «Фурудгоҳи байналмиллалии Душанбе»        33 842,70 сомонї; 

 ЉСК «Помир Энерҷӣ»                                             4 306 261,01 сомонї; 

 КВД «Ширкати Алюминийи Тоҷик»                      53 984,70 сомонї. 
 

 

 

 

 
 

 
          
 


