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Ахборот 
оид ба қарзи давлатии Љумњурии Тољикистон 

ба 1 октябри соли 2017 
         
Маблаѓи умумии  ќарзи  берунаи  Љумњурии Тољикистон  ба          

1 октябри соли 2017 - 2 803,49 млн. долл. ИМА - ро ташкил медињад, ки 
ин ба 43,6 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 2 128,32 млн. долл. 
ИМА баробар буда, ба 33,1 фоизи номиналии ММД баробар мебошад; 

2. Қоғазхои қимматнок (евробондҳо) – 500,0 млн. долл. ИМА; 
 

3. Ќарзњо бо кафолати давлатї – 31,67 млн. долл. ИМА; 
 

4. Ќарзњои корхонањои давлатие, ки кафолати ҳукуматиро  
надоранд ба 31,52 млн. долл. ИМА баробар мебошад; 
 

5.  Ќарз аз Хазинаи Байналмилалии Асъор (ХБА) барои дастгирии 
тавозуни пардохт, ки хизматрасониашро Бонки миллии Тољикистон 
таъмин менамояд ба 99,59 млн. долл. ИМА баробар мебошад; 

6.  Ќарзи љалбнамудаи Бонки миллии Тољикистон аз Љумњурии 
Халќии Хитой - 8,0 млн. долл. ИМА-ро ташкил менамояд; 

7.  Ќарзи љалбнамудаи Бонки миллии Тољикистон аз Бонки 
Исломии Рушд – 4,39 млн. долл. ИМА-ро ташкил менамояд. 

 

Ҳаҷми умумии қарзи беруна нисбат ба аввали сол ба маблағи – 
529,39  млн. доллари ИМА афзоиш ёфт. Сабаби зиёд гардидани қарз ин 
азхудкунии қарзҳо дар ҳаҷми 586,97 млн. доллари ИМА мебошад.  
Инчунин, пардохти қарзи асосӣ дар ҳаҷми 98,61 млн. доллари ИМА–ро 
ташкил дода, фарқияти қурби асъор бошад, ба маблағи 41,03 млн. 
доллари ИМА ташкил намудааст.  

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

 

 аз Бонки Умумиҷаҳонӣ – 2,57 млн. долл. ИМА 

 аз Бонки Осиёгии Рушд – 0,15 млн. долл. ИМА 

 аз Хазинаи СДСН (ОПЕК) – 1,75 млн. долл. ИМА; 

 аз Фонди Байнал. Рушди Кишоварзӣ – 0,30 млн. долл. ИМА 

 аз Бонки Осиёгии Инфрасохтор – 0,07 млн. долл. ИМА 

 аз Фонди Қувайтии Рушд – 1,45 млн. долл. ИМА 

 аз Фонди Саудии Рушд – 7,20 млн. долл. ИМА 

 аз Фонди Абу Дабӣ – 1,76 млн. долл. ИМА 

 аз Эксимбонки Ҷумҳурии Халқии Хитой – 61,20 млн.долл. 
ИМА. 

Бояд қайд намуд, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 13 июни соли 2017 №292 “Дар бораи барориши коғазҳои қиматнок дар 
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ҳаҷми 1 млрд доллари ИМА дар бозорҳои байналмилалии молиявӣ” 
имконияти ҷалби маблағҳои қарз аз барориши евробондҳо маъқул 
дониста шудааст. Ҷиҳати иҷрои қарори мазкур дар марҳилаи аввал 500 
млн. доллари ИМА 14 сентябри соли 2017 бо шартҳои зерин ҷалб 
шудааст аз ҷумла: муҳлати қарз 10 сол, давраи имтиёзнок 7 сол ва фоизи 
он 7,125.  

 

 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 – 127,1 млн. доллари ИМА, 
аз ҷумла барои пардохти қарзи асосӣ – 98,61 млн. доллари ИМА ва 
фоизи қарз – 28,47 млн. доллари ИМА - ро ташкил медиҳад.  
 
 Дар давраи ҳисоботии соли ҷорӣ ҳамагӣ 11 созишномаи қарзӣ ба 
маблағи 472,9  млн. доллари ИМА ба имзо расонида шудааст, аз ҷумла: 

  бо Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд оиди лоиҳаи «Идоракунии 
партовҳои сахти маишии Ёвон» ба маблағи 2,0 млн. долл. ИМА; 

 бо Бонки Осиёии Рушд оиди лоиҳаи «Барномаи ислоҳоти фазои 
сармоягузорӣ–зербарномаи 2» ба маблағи 30,76  млн. долл. ИМА; 

 бо Фонди ОПЕК оиди «Роҳрави ҲИМОМ  2,5 ва 6 (лоиҳаи 
таҷдиди роҳи мошингарди Душанбе–Қурғонтеппа)» ба маблағи 12,00 млн. 
долл. ИМА; 

 бо Бонки Исломии Рушд оиди лоиҳаи «Сохтмони роҳи 
автомобилгарди  Кулоб- Қалъаихумб, қитъаи А ва Ф ба маблағи 20,00 
млн. долл. ИМА; 

 бо Фонди Саудии Рушд оиди лоиҳаи «Сохтмони роҳи 
автомобилгарди  Кулоб- Қалъаихумб, қитъаи А ва Ф» ба маблағи 30,00 
млн. долл. ИМА; 

 бо Фонди Саудии Рушд оиди лоиҳаи «Сохтмон ва 
муҷаҳазгардонии мактабҳо, марҳилаи - 4» ба маблағи 35,00 млн. долл. 
ИМА; 

 бо Бонки Умумиҷаҳонӣ оиди лоиҳаи «Барқарорсозии НБО 
“Норак”» ба маблағи 169,14  млн. долл. ИМА;  

 бо Бонки Осиёгии Сармоягузории Инфрасохторӣ оиди лоиҳаи 
«Барқарорсозии НБО “Норак”» ба маблағи 60  млн. долл. ИМА; 

 бо Бонки Умумиҷаҳонӣ оиди лоиҳаи “Мустаҳкамгардонии 
инфрасохтори муҳимтарин ҷиҳати таъмини устуворӣ бар зидди офатҳои 
табиӣ” ба маблағи 25,00 млн. долл. ИМА; 

 бо Фонди ОПЕК оиди лоиҳаи «Сохтмони роҳи автомобилгарди  
Кулоб- Қалъаихумб, қитъаи А ва Ф» ба маблағи 10,00 млн. долл. ИМА; 

 бо Эксимбонки Ҷумҳурии Халқии Хитой оиди лоиҳаи 
“Барқарорсозӣ ва сохтмони хати интиқоли 500 квт дар ноҳияхои тобеъи 
ҷумҳурӣ” ба маблағи 546,03 млн.юани хитоӣ баробар ба 79,0 млн. долл. 
ИМА ба имзо расонида шудааст. 
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Айни замон дар љумњурї 67 лоињањои муштараки инвеститсионї 
ба маблағи умумии 2,532 млрд. доллари амрикої дар якљоягї бо 
ташкилотњои байналхалќии молиявї амалї шуда истода, оғози як қатор 
лоиҳаҳои дигар дар назар аст. 

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 9 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи 380,00 млн. сомонӣ ВДХ 
ба муомилот бароварда шуд ва аз он 379,05 млн. сомонӣ фурӯхта шуд, ки 
0,95 млн. сомониро даромаднокии бонкҳо ташкил медиҳад. Инчунин, 
310,00 млн. сомонӣ барои пардохти ВДХ дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ аз 
Буҷети Ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ шудааст, аз ҷумла: 

-    маблағи асосӣ – 309,23 млн. сомонӣ, 

-    пардохти фоиз  – 0,77 млн. сомонӣ. 
Ба ҳолати 1 октябри соли 2017 қарздорӣ аз ҳисоби барориши 

Векселҳои давлатии хазинадорӣ 135,00 млн. сомониро ташкил медиҳад. 
 
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 октябри соли 2017-ум 6,9 млрд. сомониро ташкил медиҳад, ки ин ба 
11,6 фоизи Маҷмуи Маҳсулоти дохилӣ (ММД) баробар мебошад.  

2. Дороиҳои давлатӣ ба маблағи 444,2 млн. сомонӣ 
3. Қарзи ташкилотҳои барҳамхурда 
Аз он ҷумла: 
Дебиторҳо 59,7 млн. сомонӣ 
Кредиторҳо 45,2 млн. сомонӣ 

 
Иљроиши уњдадорињо аз рўи созишномањои зерќарзї ва ќарзї ба 

њолати 1 октябри соли 2017 аз рўи пардохти фоизҳо ва маблағи асосии 
қарзњо 66 817 883,90 сомониро ташкил медиҳад, аз он љумла: 

 

  ШСХК «Барќи Тољик»                                                                        49 301 343,86 сомонї; 
  КВД «Обу корези Душанбе »                                                                7 184 893,10 сомонї; 
  Бонки миллии Тољикистон                                            1 690 937,07сомонї; 
  БДА ҶТ «Амонатбонк»                                                         1 100,00 сомонӣ; 
 ЉСК «Тоҷиксодиротбонк»                                            5 690 147,71 сомонї; 
 ЉСК «Агроинвестбонк»                                               2 949 462,16 сомонї; 

 
  

 


