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Маълумот 

оид ба ќарзи давлатї ва сармоягузорињои давлатї  

ба њолати 1 январи соли 2022 

 

Њаљми умумии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон ба њолати         

1 январи соли 2022  маблаѓи 3,7 млрд доллари амрикоиро ташкил медињад, 

ки ин ба 42,8 фоизи ММД баробар мебошад (барои муќоиса: ба њолати       

1 январи соли 2021 – 47,3% буд).  

Аз љумла: 

- 3,3 млрд доллар (88 %) - ќарзи беруна; 

- 0,4 млрд доллар (12 %) - ќарзи дохилї.  

 

ЌАРЗИ БЕРУНАИ ДАВЛАТЇ 
 

Тибқи маълумот ҳаљми умумии ќарзи берунаи Љумњурии Тољикистон 

ба њолати 1 январи соли 2022-ум 3,3 млрд долларро ташкил медињад, ки ин 

ба 37,7 фоизи ММД баробар мебошад.   

Нишондињандаи мазкур аз рўи сохтор ба таври зерин ташаккул 

ёфтааст: 

- ќарзи бевоситаи давлатї 3 177,6 млн доллар; 

- ќарзи љалбнамудаи Бонки миллии Тољикистон 2,7 млн доллар; 

- ќарзњо бо кафолати давлатї 119,1 млн доллар. 
 

Дар соли 2021 њаљми умумии ќарзи беруна, бо дарназардошти фаъол 

гардидани як ќатор лоињањо, азхудкунии маблаѓњо, фарќияти ќурбї ва 

пардохти ќарзи асосї маљмўан ба маблаѓи 55,6 млн доллар зиёд гардид.  

Мушаххасан, таѓйирёбї аз амалиётњои зерин иборат мебошад, аз 

љумла: 

- афзоиши азхудкунии маблаѓњои ќарзї:                     237,9 млн доллар 

- коњишёбї аз њисоби фарќияти ќурби асъор:              25,0 млн доллар 

- коњишёбї аз њисоби пардохти ќарзи асосї:              157,3 млн доллар  
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 Азхудкунии маблаѓњо аз манбаъњои зерин анљом дода шудааст, 

аз љумла: 

- Бонки Умумиљањонї                    25,8 млн доллар 

- Бонки Осиёии Рушд                    18,2 млн доллар  

- Бонки Исломии Рушд          34,1 млн доллар 

- Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд                  29,1 млн доллар 

- Фонди СДСН (ОПЕК)                   9,8 млн доллар 

- Фонди Авруосиёии Мyътадилгардонӣ ва Рушд           4,4 млн доллар 

- Бонки Аврупоии Сармоягузорї                                     38,7 млн доллар 

- Фонди Байналмилалии Рушди Кишоварзї        4,8 млн доллар 

- Бонки Осиёии Сармоягузории Инфрасохтор              11,3 млн доллар 

- Фонди Ќувайтии Рушд            7,4 млн доллар 

- Фонди Саудии Рушд                     18,2 млн доллар 

- Кафолатњои БАТР                     36,1 млн доллар 

          Њамагї:                         237,9 млн доллар 
 

Дар соли 2021 барои хизматрасонии ќарзи берунаи Љумњурии 

Тољикистон 232,1 млн доллар пардохт шудааст, ки аз он пардохти ќарзи 

асосї 157,3 млн доллар ва фоизи ќарз 74,8 млн долларро ташкил медињад. 

Хизматрасонии ќарзи берунаи давлатї аз манбаъњои зерин анљом 

дода шуд: 

- аз њисоби маблаѓњои буљетї (танњо барои пардохти ќарзи берунаи 

бевоситаи давлатї) 204,9 млн доллар, аз љумла барои пардохти ќарзи асосї 

131,9 млн доллар ва фоизи ќарз 73,0 млн доллар; 

- аз њисоби Бонки миллии Тољикистон 12,1 млн доллар, аз љумла 

пардохти ќарзи асосї 12,1 млн доллар ва фоизи ќарз 0,04 млн доллар; 

- аз њисоби муассисаю ташкилотњои давлатї барои хизматрасонии 

ќарзњои тањти кафолати давлатї љалбшуда 15,2 млн доллар. 

Инчунин, ба сохтори ќарзи беруна ќарзњои тањти кафолати давлатї 

љалбшуда ворид гаридаанд, ки ба њолати 1 январи соли 2022 маблаѓи 

умумии 119,1 млн долларро ташкил медињад.  
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ЌАРЗИ ДОХИЛИИ ДАВЛАТЇ 
 

Ќарзи дохилии давлатии Љумњурии Тољикистон ба њолати 1 январи 

соли 2022 маблаѓи умумии 5,1 млрд сомониро ташкил медињад, ки ин ба  

5,1 фоизи ММД баробар мебошад.  

Дар соли 2021 њаљми умумии ќарзи дохилї ба 482,0 млн сомонї кам 

гардид, ки сабабҳои коҳиш ёфтани он аз ҳисоби хизматрасонии қарзи 

дохилӣ ва пеш аз ҳама:  

-  пардохти қарзи асосии қарзи дохилӣ ба маблағи 365,8 млн сомонӣ; 

- ба фурўш баровардани векселњои хазинадории Вазорати молия 

барои пўшонидани касри Буљети давлатї ба маблаѓи 74,8 млн сомонї; 

- иҷрои уҳдадориҳои бонкҳои муфлисгардида яъне ҶСК 

«Тоҷиксодиротбонк» ва ҶСК “Агроинвестбонк” (пардохти қарзи асосӣ) 

дар соли 2021 дар доираи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз          

16 декабри соли 2016, №527, дар маҷмуъ ба маблағи 41,4 млн сомонӣ.       

Бо маќсади иљрои уњдадорињои ќарзи дохилии давлатї дар соли 2021 

аз рўи коѓазњои ќиматноки давлатӣ, векселҳои хазинадорӣ ва ќарзи 

љалбгардидаи давлатї дар маҷмуъ 412,9 млн сомонї пардохт карда 

шудааст, ки аз он ќарзи асосї 365,8 млн сомонї ва фоизи ќарз 47,1 млн 

сомониро ташкил медиҳад.  

Хизматрасонии ќарзи асосї дар доираи ќарзи дохилии давлатї дар 

давраи њисоботї (365,8 млн сомонї қарзи асосӣ), аз љумла:  

1) аз њисоби хароҷоти ҷории Буљети давлатї ба маблаѓи 130,8 млн 

сомонї барои пардохти вомбаргҳои дарозмуҳлати давлатӣ.  

2) аз ҳисоби дигар сарчашмаҳои Буҷети давлатӣ 235,0 млн. сомонӣ 

аз ҷумла: 

- пардохи ќарзи асосии вексели давлатии соњаи энергетика (ЉСК 

НБО «Роѓун») ба маблаѓи 129,0 млн сомонї; 

- пардохти қарзи асосӣ ба маблағи 106,0 млн. сомонӣ аз ҳисоби қарзе, 

ки Вазорати молия аз Бонки миллӣ ҷалб намудааст.   
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Хизматрасонии фоиз дар доираи ќарзи дохилии давлатї дар давраи 

њисботї аз ҳисоби хароҷоти ҷории Буҷети давлатӣ (47,1 млн сомонї), аз 

љумла: 

- пардохти фоизи ќарзи векселњои давлатї барои љуброни ќарзи 

хољагињои пахтакорї ба маблаѓи 4,7 млн сомонї;  

- пардохти фоизи ќарзи Вомбаргњои дарозмуддати хазинадории 

Вазорати молия ба маблаѓи 15,4 млн сомонї; 

- пардохти фоизи векселњои давлатии соҳаи энергетика ба маблаѓи 

6,0 млн сомонї; 

- пардохти фоизи қарзи Вазорати молия дар назди Бонки миллӣ ба 

маблағи 21,0 млн сомонӣ. 

Иҷрои уҳдадориҳои Бонкҳои муфлисгардида дар доираи қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 декабри соли 2016, №527; 

- аз њисоби ба фурӯш рафтан ё ба иҷора додани молу мулки ба 

моликияти давлат қабулгардидаи ЉСК «Тоҷиксодиротбонк» ва ЉСК 

«Агроинвестбонк» ба маблаѓи 41,4 млн сомонї, аз ҷумла: 

- аз ҳисоби пардохти ќарзи асосии дар соли 2021 пешбинигардидаи  

ЉСК « Агроинвестбонк» ба маблаѓи 40,8 млн сомонї. 

- аз њисоби пардохт гардидани ќарзи асосии дар соли 2021 ЉСК 

«Тоҷиксодиротбонк» ба маблаѓи 567,3 ҳазор сомонї. 

Хизматрасонии коѓазњои ќиматноки давлатие, ки барои 

сармоякунонии ЉСК «Агроинвестбонк» ва ЉСК «Тољиксодиротбонк» 

бароварда шудаанд, бояд аз њисоби фурӯши молу мулки бонкњои болозикр 

ва хизматрасонии векселњои давлатї барои танзими 37 ќарзњои 

мушкилситони ЉСК «Агроинвестбонк» аз ҳисоби фурӯши молу мулки 

ширкаҳо пардохт гардад. 

 Дороиҳо, қарзи ташкилотҳои барҳамхурда ва қарзи тавассути  

БДА ҶТ “Амонaтбонк” ба муҳоҷирон дохилӣ ва экологӣ, хизматчиёни 

давлатӣ, омӯзгорони ҷавон ва гурезаҳо аз ҷониби Буҷети давлатӣ 

ҷудогардида, ки берун аз сохтори қарзи дохила мебошанд: 
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1) Дар давраи ҳисоботӣ уҳдадориҳои 30 ташкилоту корхонаҳои 

беэътимодмонда, ки муҳлати даъвояшон гузаштааст ва қарздории онҳо 

дар назди Буҷети давлатӣ то инҷониб боқӣ мондааст, ҳамчун дороиҳои 

молиявии давлатӣ ҳисобида шудаанд, маблағи 460,0 млн сомониро ташкил 

медиҳад. 

2) Қарзи ташкилотҳои барҳамхурда, ки дар асоси қарорҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҳисоббаробаркунӣ ба зиммаи 

Вазорати молия вогузор карда шудааст, аз он ҷумла: 

   -    дебиторҳо 77,2  млн сомонӣ; 

 -    кредиторҳо 57,7 млн сомониро ташкил медиҳад. 

3) Баргардонидани маблағҳои қарзӣ тавассути БДА ҶТ 

“Амонaтбонк” дар соли 2021 аз ҳисоби қарзҳои ба муҳоҷирони дохилӣ ва 

экологӣ, хизматчиёни давлатӣ, омӯзгорони ҷавон ва қарз ба гурезаҳо, ки 

тибқи қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои қаблӣ ва 

ҳамасола аз буҷети давлатӣ ҷудо карда мешаванд, дар маҷмуъ маблағи 

2 949 774,86 сомониро (қарзи асосӣ 2 815 014,91 ҳазор сомонӣ ва фоизҳо 

134 759,95 сомонӣ) ташкил медиҳад, ки аз он:  

- муҳоҷирони дохилӣ ва экологӣ қарзи асосӣ – 1 432 514,91 сомонӣ; 

- хизматчиёни давлатӣ қарзи асосӣ 212 500,0 сомонӣ; 

- омӯзгорони ҷавон фоиз 1 170 000,0 сомонӣ; 

ЛОИЊАЊОИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРЇ 
 

Ба њолати 1 январи соли 2022 дар љумњурї 81 лоињаи давлатии 

сармоягузорї ба маблаѓи умумии 3,8 млрд доллар, аз љумла 2,13 млрд 

доллар маблаѓи грантї, 1,53 млрд доллар маблаѓи ќарзї ва 173,7 млн 

доллар сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон амалї шуда истодаанд.  

Дар соли 2021 аз њисоби лоињањои давлатии сармоягузорї 5 176,9 млн 

сомонї маблағҳо аз худ карда шудааст, ки ин ба 106,1 фоизи наќшаи 

аниќшудаи буљети лоињањои сармоягузории давлатї барои соли 2021 

баробар мебошад. 
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Азхудкунии маблаѓњои ќарзї дар њаљми 2 284,3 млн сомонї ва 

маблаѓњои грантї 2 892,6 млн сомонї таъмин гардид.  

Аз њаљми умумии маблаѓњои азхудшуда 75,9 млн сомонӣ ба соњаи 

њокимият ва идоракунии давлатї; 29,9 млн сомонӣ ба соњаи мудофиа;     

19,2 млн сомонӣ ба соњаи маќомоти њифзи њуќуќ ва тартиботи њукуќї; 

246,5 млн сомонї ба соњаи маориф; 690,9 млн сомонӣ ба соњаи тандурустї; 

400,7 млн сомонӣ ба соњаи хољагии манзилию коммуналї; 46,3 млн сомонӣ 

ба соњаи фарњанг ва варзиш; 2 005,9  млн сомонӣ ба соњаи энергетика;  

421,8 млн сомонӣ ба соњаи кишоварзї ва 1 239,8 млн сомонӣ ба соњаи 

наќлиёт равона шудааст.  

Ҳамкориҳо бо шарикони рушд дар ин давра тақвият дода шуда, дар 

давоми соли 2021 – 23 созишномаи қарзию грантӣ барои татбиқ гардидани 

18 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 539,9 млн доллари амрикоӣ 

ба имзо расонида шуд, ки аз он маблағҳои грантӣ 475,3 млн доллар, 

маблағҳои қарзӣ 62,5 млн доллар ва саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 2,1 млн доллари амрикоӣ ташкил медиҳад. 

Қайд намудан зарур аст, ки дар доираи Барномаи рушди соҳаи 

энергетика мувофиқи Созишномаи грантӣ аз 20 декабри соли 2020 байни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёии Рушд бо назардошти иҷрои 

чорабиниҳои муайяншуда, санаи 22 декабри соли 2021 маблағи дастгирии 

буҷети давлатӣ дар ҳаҷми 20,0 млн доллари амрикоӣ ба суратҳисоби 

Вазорати молия ворид гардида, дар доираи Лоиҳаи “Рушди бармаҳали 

кӯдакон” бошад 1,0 млн доллари амрикоӣ ба суратҳисоби Вазорати молия 

ворид гардидааст. 

 

 

Вазорати молияи 

  Ҷумҳурии Тоҷикистон 


