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Номи фан  

Молия, муомилоти пулӣ ва ќарз 

Забони таълим Шакли 

 назорати ниҳоӣ 

Омӯзгорон  

Мирзоев Ш.Т. 

дарсҳои аудиторӣ 

Тоҷикӣ  Имтиҳон  Мирзоев Ш.Т. 

КМРО 

Намуди фан  Сол ва  

нимсолаи таҳсил  

Рӯзҳо, ваќт ва ҷойи гузаронидани 

дарсҳо 

Рӯзи ҳафта  Ваќт  Ҷой  

Ҳатмӣ  Сол - 3, 

нимсолаи 7 

Сешанбе  16
00 

-16
50 

3/301 

Панҷшанбе  11
00

-12
50 

3/102 

 

Маќсад ва вазифаи курс: 

 

 

Мақсади омузиши фанни мазкур  ба мутахассисони оянда додани донишхои 

назарияви оиди асосҳои муомилоти пулӣ ва қарз, додани дониши прра ва тавсифи 

мушаххас оиди моҳият,  нақши пул   ва қарз дар иқтисодиёт мебошад. 

Омузиши фанни «муомилоти пулӣ ва қарз” ба донишчуён имконият медихад: 

 моҳият, вазифахо, қонунҳо ва нақши пулро дар иқтисодиёт, хамчунин шаклҳои 

дар муносибатҳои тарафайни қарздиҳандаҳо ва қарзгирандаҳоро истифодашавандаро 

донанд; 

 назарияи пулро бо истифодаи маводҳо оиди низоми пулӣ, ташкили гардиши пул, 

муомилоти нақдӣ ва гайринақдии пул  мухокима намояд;  

 бо асосхои кори иқтисодии ширкати сугурта шинос шаванд;  

 донишҳои назариявиро дар соҳаи муомилоти пул ва қарз дар амал татбиқ намуда, 

тамоюлҳои асосии инкишофи пул, муомилоти пулӣ, таваррум,  қарз  ва низоми пулиро дар 

ҶТ муайян намояд; 

 ҳангоми истифодаи пул ва қарз ҳолатҳои проблемавиро тадкик намуда, вобаста ба 

онхо масъалаҳои мушаххасро ҳал намоянд; 

 

 

Ин вазифахо дар асоси талаботҳои муќаррар намудаи стандарти давлатии таълимии 

маълумоти олии касби оиди тайёр намудани мутахассисони ихтисоси 1-25010410 молия ва 

ќарз муайян шудаанд, ки мухимтаринашон инҳоанд: 

 соҳиб шудан ба донишхо дар соҳаи назарияи пул ва ќарз; 

 омузиши ташкили муносибатҳои пули ва rарзи дар ҶТ; 

 омузиши хусусиятхои хоси ташкили низоми пули ва ќарзии ҶТ; 

МАЌСАД 

 

ВАЗИФА 
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Донишҷуён дониш ва малакаҳои амалии заруриро барои кор дар идораҳои молияви, 

муассисаҳои молияви – ќарзи ва шӯъбаҳои молиявии корхонаҳо соҳиб мешаванд. 

 

 

Фанни Молия, муомилоти пулӣ ва ќарз барои тайёр намудани мутахассисони 

ихтисосҳои равияҳои иќтисодӣ пешниҳод мешавад. 

 

 

Барои омӯхтани фанни мазкур дониши курси 1-ум, 2-юм   инчунин омӯзиши 

фаннҳои  назарияи иќтисодӣ, микроиќтисод, макроиќтисод, фаъолияти фонкӣ, молия 

зарур аст. 

Маводи таълимӣ-методӣ аз фан 

1.   Ашуров Н.,Лалбеков И. Муомилоти пулӣ, ќарз ва бонк. – Душанбе,2002. – 272с.  

2.  Балабанов А.И., Боровкова Вик.А., Боровкова Вал.А., Гончарук О.В., Крамарев 

А.Н., Мурашова С.В., Пирогова О.Ё.  Банки и банковское дело: Учебник для вузов 

2-е изд. – СПб .: Питер, 2007. – 448 с. 

3.  Банки и банковские операции: Учебник. Под ред. проф.Е.Ф. Жукова.- М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 1998 г.  

4.  Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник / Под 

редакцией Е.Ф.Жукова.- М.: Вузовский учебник, 2005.- 491с.А.В.    

5.  Банковское дело: Учебник-2-е изд., перераб. и доп. Под ред. О.И. Лаврушина.- М: 

Финансы и статистика, 2005- 672с.  

6.   Банковское дело: управление и технологии: Учебное пособие для вузов /Под ред. 

проф. А.М.Тавасиева. -   М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 863с. 

7.  Сборник задач по банковскому делу: Операции коммерческого банка: Учеб. 

пособие: В 2-х ч. Ч.1 /Под ред. Н.И.Валенцевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. – 272с. 

8.  Сборник задач по банковскому делу: Банковский менеджмент: Учеб. пособие: В 2-х 

ч. Ч.2 /Под ред. Н.И.Валенцевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 264с. 

9.  Тагирбеков К.Р. Опыт развития технологии управления коммерческим банком.- М: 

« Финансы и статистика», 1996 

10.   Шариф Раҳимзода. Муомилоти пулӣ ва ќарз. Душанбе: «Эр – граф», 2008. – 450 

саҳ. 

11.  Maria Nemeth. The Energy of Money. – New York: the Ballantine Publishing Group I, 

1999.  

12.  Fueff J. The Monetary Sin of the West. – New York: Millan Publishing Group, 1972. 

13.  Вагин И.О. Деньги, власть, сила. – М.: Рипол классик, 2002. 

14.  Дик Френсис. Горячие денги. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2000 

15.  Яковлев И.Э. Мир денег. – СПб.: Питер, 1999 

САМТНОКӢ 

ФАНЊОИ ФУНДАМЕНТАЛЇ 
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Машѓулиятҳои лексиявӣ, амалӣ ва озмоишӣ, 

мундариҷа, миќдори соатҳо 
Адабиёт 

ҲАФТАҲОИ ТАҲСИЛИ МАРҲИЛАИ 1 

1 

3 Лексияи 1. Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он 

 Заминаҳои пайдоиши пул ва хосиятҳои зарурии он 

 Таърихи пайдоиши пулҳои филиззӣ ва ќоѓазӣ 

 Зарурат ва моҳияти пул 

10 [7 – 20] 

2 КМРО 1. Пайдоиши пул, зарурат ва моҳияти он 

 Заминаҳои пайдоиши пул ва хосиятҳои зарурии он 

 Таърихи пайдоиши пулҳои филиззӣ ва ќоѓазӣ 

 Зарурат ва моҳияти пул 

10 [7 – 20] 

 

2 

3 Лексияи 2. Вазифа ва намудҳои пул 

 Вазифаҳои пул ва тавсифи онҳо 

 Намудҳои пул 

 Пулҳои ќоѓазӣ 

 Пулҳои ѓайринаќдӣ 

10 [21 – 48] 

2 КМРО 2 Вазифа ва намудҳои пул 

 Вазифаҳои пул ва тавсифи онҳо 

 Намудҳои пул 

 Пулҳои ќоѓазӣ 

 Пулҳои ѓайринаќдӣ 

10 [21 – 48] 

 

3 

3 Лексияи 3. Наќши пул дар пешрафти истеҳсолот ва давлатдорӣ 

 Пул ва такрористеҳсолии васеъ 

 Сиёсати иќтисодии давлат ва наќши пул дар татбиќи он 

 Наќши пул дар муносибатҳои байналмиллалии мамлакат 

10 [49 – 63] 

2 КМРО 3. Наќши пул дар пешрафти истеҳсолот ва давлатдорӣ 

 Пул ва такрористеҳсолии васеъ 

 Сиёсати иќтисодии давлат ва наќши пул дар татбиќи он 

 Наќши пул дар муносибатҳои байналмиллалии мамлакат  

10 [49 – 63] 

 

4 

3 Лексияи 4. Муомилоти пулӣ ва тартиби ташкили он 

 Мафҳуми муомилоти пулӣ 

 Чоп ва эмиссияи пул 

 Мултипликатори бонкӣ 

10 [64 – 78] 

2 КМРО 4. Муомилоти пулӣ ва тартиби ташкили он 

 Мафҳуми муомилоти пулӣ 

 Чоп ва эмиссияи пул 

 Мултипликатори бонкӣ  

10 [64 – 78] 
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3 Лексияи 5. Ќонуни муомилоти пулӣ ва назорати гардиши пул 

 Миќдори пул ва нишондиҳандаҳои ба он алоќаманд 

 Ќонуни муомилоти пулӣ ва назорати гардиши он 

 Ҳаҷми пул ва зарурати назорати он 

10 [79 – 94] 

2 КМРО 5. Ќонуни муомилоти пулӣ ва назорати гардиши пул 

 Миќдори пул ва нишондиҳандаҳои ба он алоќаманд 

 Ќонуни муомилоти пулӣ ва назорати гардиши он 

 Ҳаҷми пул ва зарурати назорати он 

10 [79 – 94] 

6 

3 Лексияи 6. Муомилоти пулии ѓайринаќдӣ 

 Асосҳои ташкилӣ ва муомилоти пулии ѓайринаќдӣ 

 Ќоидаҳои ҳисоббаробаркуниҳои ѓайринаќдӣ 

 Шаклҳои ҳисоббаробаркуниҳои ѓайринаќдӣ 

 Ҳисоббаробаркуниҳои электронӣ 

10 [95 – 140] 
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 Ҳисоббаробаркуниҳои байнибонкӣ 

2 КМРО 6. Муомилоти пулии ѓайринаќдӣ 

 Асосҳои ташкилӣ ва муомилоти пулии ѓайринаќдӣ 

 Ќоидаҳои ҳисоббаробаркуниҳои ѓайринаќдӣ 

 Шаклҳои ҳисоббаробаркуниҳои ѓайринаќдӣ 

 Ҳисоббаробаркуниҳои электронӣ 

 Ҳисоббаробаркуниҳои байнибонкӣ 

10 [95 – 140] 

7 

3 Лексияи 7. Муомилоти пулии наќдӣ 

 Асосҳои иќтисодии муомилоти пулии наќдӣ 

 Гардиши пули наќд 

 Ташкили муомилоти пули наќдӣ ва банаќшагирии он 

10 [141 – 153] 

2 КМРО 7. Муомилоти пулии наќдӣ 

 Асосҳои иќтисодии муомилоти пулии наќдӣ 

 Гардиши пули наќд 

 Ташкили муомилоти пули наќдӣ ва банаќшагирии он 

10 [141 – 153] 

8 

3 Лексияи 8. Низоми пулӣ 

 Низоми пулӣ ва намудҳои он 

 Ќоидаҳо ва ҷузвҳои низоми пулӣ 

 Низоми пулии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

10 [154 – 171] 

2 КМРО 8. Низоми пулӣ 

 Низоми пулӣ ва намудҳои он 

 Ќоидаҳо ва ҷузвҳои низоми пулӣ 

 Низоми пулии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

10 [154 – 171] 

ИМТИҲОНИ ФОСИЛАВИ ЯКУМ 

 

САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 

 Моҳияти пул; 

 Вазифаҳои пул; 

 Намудҳои пул; 

 Пулҳои ќоѓазӣ; 

 Пулҳои ѓайринаќдӣ; 

 Муомилоти пулӣ; 

 Ќонуни муомилоти пулӣ; 

 Эмиссияи пул; 

 Мултипликатори бонкӣ 

 Ҳаҷми пул (денежное масса); 

 Пойгоҳи пулӣ (денежное база); 

 Пулҳои ѓайринаќдӣ; 

 Ҳисоббаробаркуниҳои ѓайринаќдӣ; 

 Ҳисоббаробаркуниҳои байнибонкӣ; 

 Пулҳои наќдӣ; 

 Гардиши пули наќд; 

 Низоми пулии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

НАМУНАИ ТЕСТҲО 

1. Чеки номӣ ин чеке мебошад, ки… 

a) ба номи шахси муайян навишт шуда, ӯ ҳуќуќи тамвили онро надорад; 
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b) ба номи шахси муайян навишташуда, дар навбати худ вай имкон дорад бо роҳи 

навишт дар пушти чек ҳуќуќи гирифтани пулро ба шахси сеюм диҳад; 

c) мувофиќи он маблаѓи дар чек нишондодашуда ба пешниҳодкунандаи чек дода 

мешавад; 

d) танҳо барои ҳисоббаробаркунии ѓайринаќдӣ истифода мешаванд. 

 

2. Пул чанд вазифаро иҷро мекунад?  

a) 2 вазифаро иҷро мекунад; 

b) 5 вазифаро иҷро мекунад; 

c) 4 вазифаро иҷро мекунад; 

d) 3 вазифаро иҷро мекунад. 

 

3. Пул ин эквиваленти умумиест, ки ба воситаи он: 

a) маҳсулнокии меҳнат чен карда мешавад; 

b) арзиши ҳамаи молҳо муайян карда мешавад; 

c) сатҳи тараќќиёти истеҳсолот муайян карда мешавад; 

d) харҷҳои истеҳсолот муайян карда мешавад. 

 

4. Молия дар асоси гардиши пулӣ ………. сурат мегирад. 

a) наќдӣ; 

b) ѓайринаќдӣ; 

c) пулҳои ҷаҳонӣ; 

d) наќдӣ ва ѓайринаќдӣ. 

 

 

5. Ба пулҳои наќдӣ инҳо дохил мешаванд: 

a) фаќат бонкнотаҳо: 

b) тангаҳои тиллоӣ; 

c) фаќат пулҳои ќоѓазӣ(хазинадорӣ) 

d) бонкнотаҳо, пулҳои ќоѓазӣ(хазинадорӣ) ва тангаҳои филизӣ. 

 

6. Таваррум маънои: 

a) пастравии сатҳи нархҳоро дорад; 

b) баландшавии ќобилияти харидории пулро дорад; 

c) болоравии сатҳи нархҳо ва пастшавии ќобилияти харидории пул; 

d) афзоши иќтисодиро дорад. 

 

 

7. Меъёри захираҳои ҳатмиро аз рӯӣ формулаи зерин муайян мекунанд. 

a) rrҳатмӣ0 =
Rҳатмӣ

D
; 

b) rrвоқеӣ =
Rҳатмӣ

D
; 

c) rrҳатмӣ0 =
𝐷

R
; 

d) M ∗ V = P ∗ Q 
 

8. Суръати гардиши пул ин: 

a) таносуби ММД ба ҳаҷми пул; 

b) таносуби ҳаҷми пул ба ММД; 

c) таносуби ММД ба даромади миллӣ; 

d) таносуби ҷамъи ќарзҳои додашуда ба ММД. 

  

9. Мувофиќи ќонунгузорӣ дар ҶТ ки ҳуќуќи чопи пулро дорад? 
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a) Ҳукумати ҶТ; 

b) Бонкҳои тиҷоратӣ; 

c) Бонки миллии Тоҷикистон; 

d) Вазорати молия. 

 

10. Эмиссия гуфта чиро мефаҳмед? 

a) чопи пули миллиро; 

b) дар муомилот ворид намудани пулҳои хориҷӣ; 

c) паст кардани сатҳи таваррум; 

d) чоп ва ба муомилот баровардани пул. 

 

11. Аз формулаҳои дар зеровардашуда мултипликатори бонкиро нишон диҳед: 

a) multбонк
D

rrҳатмӣ
; 

b) multбонк
1

rrҳатмӣ
; 

c) multбонк
1

D
; 

d) multбонк
R

rrҳатмӣ
 

 

12. Эмиссияи пулҳои ѓайринаќдӣ аз ҷониби кадом маќомот сурат мегирад? 

a) аз ҷонибӣ давлат; 

b) аз ҷониби бонки марказӣ (БМТ); 

c) аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ; 

d) аз ҷониби вазорати молия. 

 

 

13. Муомилоти пулӣ ин:  

a) ҳаракати пул, ки дар ҷараёни он пул аз як субет ба субекти дигар мегузарад; 

b) ҳаракати пул дар ваќти аз як ҳисоб ба ҳисоби дигари соҳиби он гузаронидани 

пул; 

c) ҳаракати пул дар ваќти гузаронишҳои ҳисобдорӣ (бухгалтерӣ) аз рӯи ҳисобҳои 

дохилибонкӣ бе инъикоси онҳо дар суратҳисобҳои миҷозон; 

d) ҳаракати пулҳои наќд бе ивазкунии соҳиби он. 

 

14. Эмиссияи пулҳои наќдӣ аз ҷониби кадом маќомот сурат мегирад? 

a) аз ҷонибӣ давлат; 

b) аз ҷониби бонки марказӣ (БМТ); 

c) аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ; 

d) аз ҷониби вазорати молия. 

 

15. Агрегати пулии М𝟎 – чиро ифода мекунад? 

a) пулҳои дар ҳисобҳои ҷории бонкӣ будаи корхонаю муассисаҳо ва аҳолӣ; 

b) пулҳои нақди дар муомилот буда; 

c) пасандозҳои мӯҳлатноки аҳолӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ; 

d) вомбаргҳои давлатию сертификатҳои пасандозии бонкҳои тиҷоратӣ. 

 

16. Формулаи умумӣ барои пардохти фоизҳо дар дилхоҳ ваќт чунин аст: 

a) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

n∗m
) ∗

i

m
; 

b) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

n∗m
) ; 

c) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

m
) ∗

i

m
; 
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d) Ik = (D − (k − 1) ∗
𝑅

n∗m
) ∗

i

m
 

 

17. Молия - ин: 

a) маҷмӯи муносибатҳои иќтисодиест, ки ҷараёни ташкил, таќсим ва истифодаи 

фондҳои пулии марказонидашуда ва фондҳои маќсадноки давлатиро дар бар 

мегирад; 

b) маҷмӯи муносибатҳои пулӣ оиди ташкили фондҳои таъиноти хосдошта аст; 

c) маҷмӯи фондҳои  пулиест, ки шахсони ҳуќуќӣ ва воќеӣ ташкил мекунанд; 

d) маҷмӯи муносибатҳои иќтисодиест, ки ҷараёни ташкил, таќсим ва истифодаи 

фондҳои пулии марказонидашуда ва ѓайримарказонидашударо дар бар мегирад. 

 

18. Молия вазифаҳои зеринро иҷро менамояд: 

a) сармоягузорӣ; 

b) пасандозкунӣ; 

c) таќсимкунӣ; 

d) фискалӣ; 

 

19. Асъор чист? 

a) асъор ин пули миллии ҳар як давлат аст; 

b) асъор ин танҳои доллар аст; 

c) асъор ва пул мафҳумҳои якхелаанд; 

d) асъор ин воҳиди пули хориҷӣ аст. 

 

20. Дар муомилот суръати гардиши кадом намуди пулҳо тезтар аст? 

a) пулҳои нақдӣ; 

b) пулҳои ҷаҳонӣ (доллар, эвро); 

c) танҳо доллар; 

d) пулҳои ғайринақдӣ. 

 

21. Пулҳои камарзиш гуфта, пулҳоеро меноманд, ки: 

a) арзиши дар рӯи он ифодаёфта ба арзиши истеҳсолиашон мувофиқ аст; 

b) пулҳоеро меноманд, ки нисбат ба дигар пулҳо беқурб (инфлятсия) гаштаанд; 

c) пулҳоеро меноманд, ки танҳо дар дохили кишвар истифода мешаванд; 

d) арзиши дар рӯи он ифодаёфта ба арзиши истеҳсолиашон мувофиқ нест; 

 

22. Аз формулаҳои дар зеровардашуда мултипликатори бонкиро нишон диҳед: 

a) multбонк
D

rrҳатмӣ
; 

b) multбонк
1

rrҳатмӣ
; 

c) multбонк
1

D
; 

d) multбонк
R

rrҳатмӣ
 

 

23. Кадоме аз ин амалиётҳои бонкӣ сараввал пайдо шудааст: 

a) интиқоли маблағҳо; 

b) ҷалби амонату пасандоз; 

c) амалиётҳои қарзӣ; 

d) амалиёти мубодилавии пул. 
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24. Формулаи умумӣ барои пардохти фоизҳо дар дилхоҳ ваќт чунин аст: 

a) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

n∗m
) ∗

i

m
; 

b) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

n∗m
) ; 

c) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

m
) ∗

i

m
; 

d) Ik = (D − (k − 1) ∗
𝑅

n∗m
) ∗

i

m
 

 

25. Пул ҳамчун воситаи муомилот барои: 

a) иваз намудани мол ба хизматрасонӣ; 

b) дар ваќти хариду  фурӯш, ки гирифтани молу додани пул бо ҳам мувофиќ 

меоянд; 

c) дар ваќти баамалбарории додугирифтҳои гуногун; 

d) барои чен кардани арзиши молҳо. 

 

26. Шаклҳои муомилоти пулӣ инҳоянд: 

a) наќдӣ; 

b) ѓайринаќдӣ; 

c) наќдӣ ва ѓаринаќдӣ; 

d) ќарзӣ. 

 

27. Тартиби зиёдшавии ҳаҷми пул дар натиҷаи истифодаи маблағи пасандозҳо 

ҳамчун сарчашмаи карздиҳӣ ин: 

a) депозит; 

b) мултипликатор; 

c) пасандоз; 

d) аннуитет. 

28. Формулаи Ирвинг Фишерро нишон диҳед: 

a) V ∗ M = Y ∗ P; 
b) M ∗ V = Y ∗ P; 
c) P ∗ V = Y ∗ M; 
d) GDP ∗ V = Y ∗ P; 

 

29. Арзиши аслии пул гуфта ин: 

a) арзиши дар рӯи он нишондодашударо меноманд; 

b) он хароҷотҳоеро меноманд, ки барои чопи пул сарф шудаанд; 

c) ҳаќиќӣ ва ё ќалбакӣ (фальшивый) будани онро меноманд; 

d) пулҳои ҷаҳониро меноманд. 

 

30. Фоидае, ки аз саҳмия гирифта мешавад ин: 

a) фоидаи соф; 

b) вомбарг; 

c) дивидент; 

d) фоида. 

31. Эмиссияи пулҳои ѓайринаќдӣ аз ҷониби кадом маќомот сурат мегирад? 

a) аз ҷонибӣ давлат; 

b) аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ; 

c) аз ҷониби бонки марказӣ (БМТ); 

d) аз ҷониби вазорати молия. 

 

32. Формулаи умумӣ барои пардохти фоизҳо дар дилхоҳ ваќт чунин аст: 
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a) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

n∗m
) ∗

i

m
; 

b) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

m
) ∗

i

m
; 

c) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

n∗m
) ; 

d) Ik = (D − (k − 1) ∗
𝑅

n∗m
) ∗

i

m
 

 

33. Формулаи Ирвинг Фишерро нишон диҳед: 

a) V ∗ M = Y ∗ P; 
b) M ∗ V = Y ∗ P; 
c) P ∗ V = Y ∗ M; 
d) GDP ∗ V = Y ∗ P; 

 

34. Аз формулаҳои дар зеровардашуда мултипликатори бонкиро нишон диҳед: 

a) multбонк
D

rrҳатмӣ
; 

b) multбонк
1

rrҳатмӣ
; 

c) multбонк
1

D
; 

d) multбонк
R

rrҳатмӣ
 

 

35. Эмиссияи пулҳои наќдӣ аз ҷониби кадом маќомот сурат мегирад? 

a) аз ҷонибӣ давлат; 

b) аз ҷониби бонки марказӣ (БМТ); 

c) аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ; 

d) аз ҷониби вазорати молия. 

 

36. Таваррум маънои: 

a) пастравии сатҳи нархҳоро дорад; 

b) баландшавии ќобилияти харидории пулро дорад; 

c) болоравии сатҳи нархҳо ва пастшавии ќобилияти харидории пул; 

d) афзоши иќтисодиро дорад. 

 

37. Формулаи умумӣ барои пардохти фоизҳо дар дилхоҳ ваќт чунин аст: 

a) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

n∗m
) ∗

i

m
; 

b) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

m
) ∗

i

m
; 

c) Ik = (D − (k − 1) ∗
D

n∗m
) ; 

d) Ik = (D − (k − 1) ∗
𝑅

n∗m
) ∗

i

m
 

 

38. Молия вазифаҳои зеринро иҷро менамояд: 

a) сармоягузорӣ; 

b) пасандозкунӣ; 

c) таќсимкунӣ; 

d) фискалӣ; 

39. Мувофиќи ќонунгузорӣ дар ҶТ ки ҳуќуќи чопи пулро дорад? 

a) Ҳукумати ҶТ; 

b) Бонкҳои тиҷоратӣ; 

c) Бонки миллии Тоҷикистон; 
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d) Вазорати молия. 

40. Пул ин эквиваленти умумиест, ки ба воситаи он: 

a) маҳсулнокии меҳнат чен карда мешавад; 

b) арзиши ҳамаи молҳо муайян карда мешавад; 

c) сатҳи тараќќиёти истеҳсолот муайян карда мешавад; 

d) харҷҳои истеҳсолот муайян карда мешавад. 

41. Чеки номӣ ин чеке мебошад, ки… 

a) ба номи шахси муайян навишт шуда, ӯ ҳуќуќи тамвили онро надорад; 

b) ба номи шахси муайян навишташуда, дар навбати худ вай имкон дорад бо роҳи 

навишт дар пушти чек ҳуќуќи гирифтани пулро ба шахси сеюм диҳад; 

c) мувофиќи он маблаѓи дар чек нишондодашуда ба пешниҳодкунандаи чек дода 

мешавад; 

d) танҳо барои ҳисоббаробаркунии ѓайринаќдӣ истифода мешаванд. 

 

42. Пул чанд вазифаро иҷро мекунад?  

a) 2 вазифаро иҷро мекунад; 

b) 5 вазифаро иҷро мекунад; 

c) 4 вазифаро иҷро мекунад; 

d) 3 вазифаро иҷро мекунад. 

 

43. Аз формулаҳои дар зеровардашуда мултипликатори бонкиро нишон диҳед: 

a) multбонк
D

rrҳатмӣ
; 

b) multбонк
1

rrҳатмӣ
; 

c) multбонк
1

D
; 

d) multбонк
R

rrҳатмӣ
 

 

44. Эмиссияи пулҳои ѓайринаќдӣ аз ҷониби кадом маќомот сурат мегирад? 

a) аз ҷонибӣ давлат; 

b) аз ҷониби бонки марказӣ (БМТ); 

c) аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ; 

d) аз ҷониби вазорати молия. 

 

45. Пулҳои камарзиш гуфта, пулҳоеро меноманд, ки: 

a) арзиши дар рӯи он ифодаёфта ба арзиши истеҳсолиашон мувофиқ аст; 

b) пулҳоеро меноманд, ки нисбат ба дигар пулҳо беқурб (инфлятсия) гаштаанд; 

c) пулҳоеро меноманд, ки танҳо дар дохили кишвар истифода мешаванд; 

d) арзиши дар рӯи он ифодаёфта ба арзиши истеҳсолиашон мувофиқ нест; 

46. Тартиби зиёдшавии ҳаҷми пул дар натиҷаи истифодаи маблағи пасандозҳо 

ҳамчун сарчашмаи карздиҳӣ ин: 

a) депозит; 

b) мултипликатор; 

c) пасандоз; 

d) аннуитет. 

 

47. Формулаи Ирвинг Фишерро нишон диҳед: 

a) V ∗ M = Y ∗ P; 
b) M ∗ V = Y ∗ P; 
c) P ∗ V = Y ∗ M; 
d) GDP ∗ V = Y ∗ P; 
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48. Ба пулҳои наќдӣ инҳо дохил мешаванд: 

a) фаќат бонкнотаҳо: 

b) тангаҳои тиллоӣ; 

c) фаќат пулҳои ќоѓазӣ(хазинадорӣ) 

d) бонкнотаҳо, пулҳои ќоѓазӣ(хазинадорӣ) ва тангаҳои филизӣ. 
 

Ҳ
а
ф

т
а

 

С
о
а
т
 

Машѓулиятҳои лексиявӣ, амалӣ ва озмоишӣ, 

мундариҷа,  миќдори соатҳо 
Адабиёт 

ҲАФТАҲОИ ТАҲСИЛИ МАРҲИЛАИ 2 

10 

3 Лексияи 9. Таваррум ва заминаҳои пайдоиши он 

 Мафҳуми таваррум 

 Тариби ченкунии таваррум 

 Заминаҳои пайдоиши таваррум 

 Намудҳои таваррум 

10 [172 – 193] 

1 КМРО 9. Таваррум ва заминаҳои пайдоиши он 

 Мафҳуми таваррум 

 Тариби ченкунии таваррум 

 Заминаҳои пайдоиши таваррум 

 Намудҳои таваррум 

10 [172 – 193] 

11 

3 Лексияи 10. Оќибатҳои таваррум ва танзими он 

 Оќибатҳои сиёсӣ, иќтисодӣ ва иҷтимоии таваррум 

 Тартби танзими таваррум 

 Роҳҳои баромадан аз вазъи ногувории таваррум 

 Таъсири таваррум ба вазъи бонкҳо 

10 [194 – 215] 
 

1 КМРО 10. Оќибатҳои таваррум ва танзими он 

 Оќибатҳои сиёсӣ, иќтисодӣ ва иҷтимоии таваррум 

 Тартби танзими таваррум 

 Роҳҳои баромадан аз вазъи ногувории таваррум 

 Таъсири таваррум ба вазъи бонкҳо 

10 [194 – 215] 
 

12 

3 Лексияи 11. Ќарз зарурат ва моҳияти он 

 Мафҳуми ќарз 

 Зарурати истифодаи ќарз 

 Вазифаҳои ќарз 

10 [216 – 229] 

1 КМРО 11. Ќарз зарурат ва моҳияти он 

 Мафҳуми ќарз 

 Зарурати истифодаи ќарз 

 Вазифаҳои ќарз 

10 [216 – 229] 

13 

3 Лексия 12 Пайдоиш ва пешрафти муносибатҳои ќарзӣ 

 Муносибатҳои ќарзӣ ва марҳалаҳои асосии рушди онҳо 

 Сармояи ќарзӣ ва сарчашмаҳои он 

 Ќоидаҳои ќарздиҳӣ 

10 [230 – 247] 

1 КМРО 12 Пайдоиш ва пешрафти муносибатҳои ќарзӣ 

 Муносибатҳои ќарзӣ ва марҳалаҳои асосии рушди онҳо 

 Сармояи ќарзӣ ва сарчашмаҳои он 

 Ќоидаҳои ќарздиҳӣ 

10 [230 – 247] 

14 

3 Лексияи 13. Шакл ва намудҳои ќарз 

 Шаклҳои ибтидоии ќарз 

 Ќарзи тиҷоратӣ 

10 [248 – 266] 
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 Ќарзи бонкӣ 

 Ќарзи давлатӣ 

 Ќарзи байналмиллалӣ 

 Ќарзи истеъмолӣ 

1 КМРО 13. Шакл ва намудҳои ќарз 

 Шаклҳои ибтидоии ќарз 

 Ќарзи тиҷоратӣ 

 Ќарзи бонкӣ 

 Ќарзи давлатӣ 

 Ќарзи байналмиллалӣ 

 Ќарзи истеъмолӣ 

10 [248 – 266] 

3 Лексия 14. Наќши ќарз ва ҳудуди истифодаи он 

  Наќши ќарз дар пешрафти иќтисодиёт 

 Ҳудуди ќарз ва зарурати истифодаи он 

 Фоизи ќарз 

 Намудҳои фоизи ќарз 

10 [267 – 289] 

1 КМРО 14. Наќши ќарз ва ҳудуди истифодаи он 

  Наќши ќарз дар пешрафти иќтисодиёт 

 Ҳудуди ќарз ва зарурати истифодаи он 

 Фоизи ќарз 

 Намудҳои фоизи ќарз 

10 [267 – 289] 

 

15 

3 Лексияи 15. Асосҳои ташкили муносибатҳои ќарзӣ ва равандҳои 

ќарзӣ 

 Сиёсати ќарзии корхона 

 Сиёсати ќарзии бонкҳои тиҷортаӣ 

10 [290 – 301] 

1 КМРО 15. Асосҳои ташкили муносибатҳои ќарзӣ ва равандҳои 

ќарзӣ 

 Сиёсати ќарзии корхона 

 Сиёсати ќарзии бонкҳои тиҷортаӣ 

10 [290 – 301] 

16 

3 Лексияи 16. Раванди ќарздиҳӣ 

 Ташкили раванди ќарздиҳӣ 

 Хатари барнагаштани ќарздиҳӣ 

 Ќобилияти ќарзадокунии ќарзгиранда 

 Таъминнокии ќарз ва интихоби гарави он 

 Додани ќарз ва назорати он 

10 [302 – 327] 

1 КМРО 16. Раванди ќарздиҳӣ 

 Ташкили раванди ќарздиҳӣ 

 Хатари барнагаштани ќарздиҳӣ 

 Ќобилияти ќарзадокунии ќарзгиранда 

 Таъминнокии ќарз ва интихоби гарави он 

 Додани ќарз ва назорати он 

10 [302 – 327] 

ИМТИҲОНИ ФОСИЛАВИ ДУЮМ 

 

5 

 

1 ЛЕКСИЯИ ИЛОВАГӢ. Муносибатҳои асъори байналмилалӣ ва 

тавозуни пардохт 

 Мафҳуми асъор ва амалиётҳои асъорӣ 

 Низоми асъори ва рушди он 

 Ќурби асъор 

 Тавозуни пардохт 

 Моддаҳои тавозуни пардохт ва тавсифи онҳо 

 Касри тавозуни пардохт ва роҳҳои пӯшонидани он 

10 [328 – 358] 

1 ЛЕКСИЯИ ИЛОВАГӢ. Муносибатҳои ќарзии байналмилалӣ 

 Бозори байналмилалии сармояи ќарзӣ 
10 [359 – 376] 
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 Ќарзи байналмилалӣ ва намудҳои он 

 Ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ 

 Ташкилотҳои молиявии минтаќавӣ 
ИМТИҲОНИ ФИНАЛӢ 

 

 

 

 

САВОЛҲО БАРОИ ХУДСАНҶӢ 

 Таваррум; 

 Тартиби ченкунии таваррум; 

 Пайдоиши таваррум; 

 Намудҳои таваррум; 

 Тартиби танзими таваррум; 

 Таъсири таваррум ба бонкҳо; 

 Ќарз; 

 Зарурати истифодаи ќарз; 

 Вазифаҳои ќарз; 

 Ќоидаҳои ќарздиҳӣ; 

 Ќарзи тиҷоратӣ; 

 Ќарзи бонкӣ; 

 Ќарзи давлатӣ; 

 Ќарзи байналмилаӣ; 

 Ќарзи истеъмолӣ; 

 Фоизи ќарз; 

 Намудҳои фоизи ќарз; 

 Раванди ќарздиҳӣ; 

 Ќурби асъор; 

 Тавозуни пардохт; 

 Касри тавозуни пардохт. 
 

НАМУНАИ ТЕСТҲО 

1. Сифиркунони иборат аст: 

a) ихтисор намудани сифрҳо аз воҳиди пулӣ; 

b) иловаи сифрҳо ба воҳиди пулӣ; 

c) эълон дар бораи аз эътибор пурра соќид кардани беќадршавии воҳиди пулӣ; 

d) ихтисор намудани 3 сифр аз воҳиди пулӣ. 

 

2. Объекти муносибатҳои ќарздиҳи иборат ҳастанд: 
a) ќарздиҳанда; 

b) арзиши ба ќарз додашуда; 

c) фоизи ќарз; 

d) ќарзгиранда.  

 

3. Ќарзи тиҷоратӣ пениҳод карда мешавад: 
a) аз тарфи бонкҳои тиҷоратӣ; 

b) аз тарафи корхонаҳо ба якдигар; 
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c) аз тарафи ҳамаи бонкҳо ва ташкилотҳои ѓайри бонкӣ; 

d) аз тарафи бонки марказӣ.     

 

    4. Принсипи таъминоти ќарз мефаҳмонад: 

a) истифодаи маќсаднокии маблаѓҳои ќарздиҳанда; 

b) музднокии ќарз; 

c) бозгардонии ќарз дар як ваќти муайян;  

d) зарурати ҳимояи амвол ба манфияти ќарздиҳанда аз имкониятҳои риоя 

накардани  карзгиранда, ки дар ӯҳдадории шартнома дарҷ шудааст. 

 

5. Вексел ( васиќа) ин:  

a) ӯҳдадории ќарзии бонк аст; 

b) ӯҳдадории хатии ќарздор дар бораи додани маблаѓ дар ваќти муайян ба 

ќарздиҳанда; 

c) мактубе, ки боа мри соҳиби суратҳисоби дар бонк буда миќдори муайяни 

маблаѓро пардохт мекунад; 

d) намуди акредетивии (эътиборнома) ба шакли ҳисоб.   

6. Ҳолати гузаронидани сиёсати пулию- ќарзии бонки милли аз ин иборат аст: 

a) савдои байни бонкӣ; 

b) меъёри бозтамвил; 

c) танзимкунии асъор;  

d) басандагии сармояи бонкҳои тиҷоратӣ.  

7. Пул ин:  

a) эквиваленти умумиест, к ибо ёрии ӯ ҳосилнокии меҳнат муайян карада мешавад; 

b) экваваленти умумиест, ки бо ёрии ӯ азриши ҳамаи молҳо муайян карда мешавад; 

c) эквиваленти умумиест, к ибо ёрии ӯ дараҷаи тараќќиёти истеҳсолотро муайян 

менамоянд; 

d) эквиваленти умумиест, к ибо ёрии ӯ харҷи истеҳсолот муайян карда мешавад. 

8. Биметализм ин низоми пулиест, ки дар он наќши эквиваленти умуми вобаста 

карда шудааст, ба:     

a) тилло;  

b) нуќра; 

тилло ва нуќра; 

c) пулҳои ќоѓазӣ. 

9. Дар таваруми хазанда суръати баландравии нарх: 

a) 80-100% дар як сол; 

b) 5-10% дар як сол; 

c) 50% дар як ҳафта; 

d) 1000% дар як сол. 

10. Усулҳои гузаронида ислоҳоти пулӣ иборат аст:   

a) ревалватсия (таќвияти арзиш) ва девалватсия (коиши арзиш); 

b) мудохилаи асъорӣ; 

c) дигаргуншавии ќурби асъор; 

d) баландшавии наќдинагии бонкҳои тиҷоратӣ. 

11.  Унсури пулии МО – ро дар бар мегирад: 

a) амонати таъҷилии аҳоли дар амонат бонк; 

b) сертификат ва вомбаргҳои ќарзи давлатӣ; 

c) якчанд намуди амонатҳо дар ташкилотҳои ќарздиҳи; 

d) пули наќд. 

12. Ҷонишини пулҳои ҳаќиќӣ, ин пул ҳоест, ки: 

a) арзиши аслии номинали нишон дода шуда баробар  аст ба арзиши аслии ҳаќиќи; 

b) арзиши аслии ҳаќиќи баландтар аст аз арзиши аслии номиналӣ; 
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c) арзиши аслии номинали баланд аст аз арзиши ҳаќиќӣ;  

d) арзиши номинали нишондода шуда 100 баробар пастар аз арзиши аслии ҳаќиќӣ. 

13. Пул иҷро мекунад: 

a) 2 вазифаро;   

b) 4 вазифаро;  

c) 5 вазифаро; 

d) 3 вазифаро. 

14.  Ба пули ќарзи дохил мешавад: 

a) аксияҳо (саҳмияҳо); 

b) вомбаргҳо; 

c) банкнотҳо (пули ќаѓазии бонк); 

d) сертификатҳо. 

БАЪЗЕ МАФҲУМҲОИ МОЛИЁТ 

№ Номгӯ Мафҳум (таъриф) 

1.  ВЕКСЕЛ 

Ин ӯҳдадории хаттии як шахс ба шахси дигар дар бораи ӯ ё 

шахси сеюм дар мӯҳлати муайян додани маблаѓи 

навишташуда аст. 

2.  
ВЕКСЕЛИ 

ТАҲВИЛШАВАНДА 

Векселе, ки аз ҷониби ќарздиҳанда бароварда шуда, дар он 

ӯҳдадории ќарздор дар хусуси дар мӯҳлати муайян ба шахси 

сеюм додани маблаѓи дар вексел навишташуда нишон дода 

шудааст. 

3.  
ВЕКСЕЛҲОИ 

МОЛИЯВӢ 

Ќоѓазҳои ќиматноки дарозмуддати ҳукуматӣ, ки дар онҳо 

ӯҳдадории ҳукумат оид ба баргардонидани маблаѓи 

навишташуда дар мӯҳлати муайян нишон дода шудааст. 

4.  ЧЕК 

Ин фармони хаттии соҳиби ҳисоби бонкӣ ба бонк дар 

хусуси аз ҳисоби ӯ пардохт кардани маблаѓи дар чек 

нишондодашуда ба шахси муайян – пешниҳодкунандаи чек 

ё ба ҳисоби бонкии дигар мебошад. 

5.  ЧЕКИ НОМӢ 
Чеки ба номи шахси муайян навишташуда, ки ҳуќуќи 

тамвили онро надорад. 

6.  ЧЕКИ ФАРМОНӢ 

Чеки ба номи шахси муайян навишташуда, ки дар навбати 

худ имкон дорад бо роҳи навиштан дар пушти чек ҳуќуќи 

гирифтани пулро ба шахси сеюм медиҳад. 

7.  
ЧЕКИ 

АКСЕПТШУДА 

Мувофиќи он бонк гарави додани пули дар чек 

навишташударо додааст. 

8.  ЧЕКИ ПАРДОХТӢ 
Чекҳое, ки танҳо барои ҳисоббаробаркунии ѓайринаќдӣ 

истифода мешавад. 

9.  КОРТҲОИ ДЕБЕТӢ 
Кортҳое мебошанд, ки дорандаи он имкон дорад танҳо дар 

ҳаҷми маблаѓи дар корт доштааш ҳисоби кунад. 

10.  
КОРТҲОИ 

КРЕДИТӢ 

Кортҳое мебошанд, ки ба соҳибаш имкон медиҳад ҳангоми 

нарасидани маблаѓи дар корт буда, аз бонк ќарзи 

кӯтоҳмуддат дар намудаи овердрафт гирад. 

11.  ОВЕРДРАФТ 
Шакли ќарздиҳии бонкиест, ки нисбати мизоҷони 

боваринок истифода мешавад. 

12.  
МУОМИЛОТИ 

ПУЛӢ 

Ҳаракати пайвастаи пул (наќдию ѓайринаќдӣ) ҳангоми 

хариду фурӯши молҳо, хизматрасониҳо  ва иҷрои дигар 

ӯҳдадориҳои марбут ба чунин муносибатҳо мебошад. 

13.  ЭМИССИЯИ ПУЛ 
Тартиби ба муомилот баровардани пул, ки боиси зиёд 

шудани ҳаҷми он мегардад, эмиссияи пул ном дорад. 

14.  
ҲИСОБИ 

МУРОСИЛОТӢ 

Ҳисоби бонки тиҷоратӣ, ки дар бораи нигоҳдошту 

истифодаи маќсадноки маблаѓҳои он дар бонкӣ марказӣ ё 
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бонки тиҷоратии дигар кушода мешавад. 

15.  
МУЛТИПЛИКАТОР

И БОНКӢ 

Тартиби зиёдшавии ҳаҷми пул дар натиҷаи истифодаи 

маблаѓи пасандозҳо  ҳамчун сарчашмаи ќарздиҳӣ . 

16.  
НИЗОМИ 

ПАРДОХТӢ 

Ин ташкили маркази ҳисоббаробаркунӣ, муайян намудани 

тартибу ќоидаҳои ҳисоббаробаркунии байни бонкҳо, байни 

ширкатҳо, байни онҳою одамони алоҳида ва давлатро 

меноманд. 

17.  ЛИКВИДНОКӢ 
Ин доштани маблаѓи зарурӣ дар суратисоб ва ё уќуќи 

гирифтани ќарз барои додани пули фурӯшандаро дорад. 

18.  
АГРЕГАТҲОИ 

ПУЛӢ 

Нишондиҳандаҳои алоҳидаи таркиби ҳаҷми пул агрегатҳои 

пули ном дошта бо ҳарфҳои зерин муайян карда мешаванд: 

М0 – пулҳои наќди дар муомилот буда; 

М1 – М0 + пулҳои дар ҳисобҳои ҷории бонкӣ будаи 

корхонаю ташкилотҳо; 

М2 – М1 + пасандозҳои мӯҳлатноки аҳолӣ дар бонкҳои 

тиҷоратӣ; 

М3 – М2 + вомбаргҳои давлативу сертификатҳои пасандозӣ. 

19.  
ҲАҶМИ ПУЛӢ 

(ДЕНЕЖНАЯ 

МАССА) 

Ин тамоми маблағҳо дар шакли нақдӣ ва ғайринақдӣ, ки дар 

ихтиёри давлат, соҳибкорон ва дигар шахсон буда, дар 

муомилот истифода мешаванд. 

20.  
БУНГОҲИ ПУЛӢ 

(ДЕНЕЖНАЯ БАЗА) 

Ин пулҳои нақд ва захираҳои бонкҳои тиҷоратии дар бонки 

маркази вуҷуддошта. 
 

 

Намунаи ҳалли масъалаҳо барои иҷрои МКХ 

 

ҲИСОБ НАМУДАНИ АМАЛИЁТҲОИ АМОНАТИВУ ЌАРЗИИ 

БОНКҲО ВОБАСТА БА ФОИЗИ СОДДА ВА МУРАККАБ 

 

Се ташкилот  ба андозаи 210 ҳазор сомонӣ (барои ҳар як кадом) ба 

бонки тиҷоратӣ бо 14%-и солона пасандоз гузоштанд. Мӯҳлати пасандози 

гузошташуда барои ташкилоти якум 1 сол, барои ташкилоти дуюм 7 соҳ ва 

барои ташкилоти сеюм 63 рӯз муайян гардид.  

Муайян карда шавад: 

a) миќдори маблаѓ дар суратҳисоби ҳар як ташкилот бо истифода аз 

фоизи содда; 

b) миќдори маблаѓ дар суратҳисоби ҳар як ташкилот бо истифода аз 

фоизи мураккаб; 

Ҳал: 

Бо истифода аз фоизи содда: 

Барои ташкилоти якум: 𝑆 = 𝑃(1 + 𝑛 ∗ 𝑖) = 210000(1 + 1 ∗ 0.14) = 210000 ∗
1.14 = 239400 сом. 

 

Барои ташкилоти дуюм: 𝑆 = 𝑃(1 + 𝑛 ∗ 𝑖) = 210000 (1 +
7

12
∗ 0,14) =

210000 ∗ 1,082 = 227220 сом. 
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Барои ташкилоти сеюм: 𝑆 = 𝑃(1 + 𝑛 ∗ 𝑖) = 210000 (1 +
63

365
∗ 0,14) =

210000 ∗ 1,172 = 246120 сом. 
 

Бо истифода аз фоизи мураккаб: 

Барои ташкилоти якум: 

𝑆 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 = 210000(1 + 0,14)1 = 210000(1,14)1 =

210000 ∗ 1,14 = 23940 сом. 

 

Барои ташкилоти дуюм: 𝑆 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 = 210000(1 + 0,14)7/12 =

210000(1,14)0,58 = 210000 ∗ 1,078 = 226380 сом. 

 

Барои ташкилоти сеюм: 

𝑆 = 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 = 210000(1 + 0,14)
63

365 =

210000(1,14)0,172 = 210000 ∗ 1,022 = 214620 сом. 

 

 

ҲИСОБКУНИИ НАЌШАИ БАРГАРДОНИДАНИ ЌАРЗ АЗ РӮӢ 

ҲИСОБИ АННУИТЕТ 

Бонк ба муштари дар ҳаҷми 3000 сомонӣ бо 18%-и солона ќарз ба 

мӯҳлати 1 сол пешниҳод кард. Наќшаи баргардонидани ќарз аз рӯи пардохти 

аннуитет ҳисоб карда шуда, тартиб дода шавад. 

 S – 3000  сомонӣ; 

 I - 0,015 (18%/100/12 моҳ); 

 N – 12 моҳ (1 сол). 

 

Аввал коеффисиенти аннуитетро ёфта баъдан масъаларо ҳал мекунем. 

 

𝐾 =
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛−1
=

0,015(1 + 0,015)12

(1 + 0,015)12−1
= 0,09168 

Формулаи пардохти аннуитет чуни наст: 

𝐴 = 𝑆 ∗ 𝐾 = 3000 ∗ 0,09168 = 275,04 

 

Наќшаи баргардонидани ќарз бо усули пардохти аннуитет (ҳармоҳа) 

Моҳҳо Пардохти 

ҳармоҳа 

Баргардонидани 

ќарзи асосӣ 

Пардохти 

фоизӣ 

Баќияи 

ќарзи 

асосӣ 

1 2 3 4 5 

январ 275,04 230,04 45,00 3000,00 
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феврал 275,04 233,49 41,55 2769,96 

март 275,04 236,99 38,05 2536,47 

апрел 275,04 240,55 34,49 2299,48 

май 275,04 244,16 30,88 2058,93 

июн 275,04 247,82 27,22 1814,77 

июл 275,04 251,54 23,50 1566,95 

август 275,04 255,31 19,73 1315,42 

сентябр 275,04 259,14 15,90 1060,11 

октябр 275,04 263,03 12,01 800,97 

ноябр 275,04 266,97 8,07 537,95 

декабр 275,04 270,98 4,06 270,98 

∑ 3300,48 3000,02 300,46 0 

ҲИСОБКУНИИ ТАҒЁИРДИҲИИ ПЕШНИҲОДИ ПУЛ ВА БУЗУРГИИ 

МУЛТИПЛИКАТРОӢ БОНКӢ 

 

Депозитҳои бонки тиҷоратӣ 3000 млрд сомониро ташкил дод. Бузургии 

захираҳои ҳатмӣ ба 600 млн.сомонӣ баробар аст. Агар бонки марказӣ меъёри 

захиранамоиро ба 5% паст кунад пешниҳоди пул то чи андоза тағйир меёбад, 

дар шароите, ки системаи бонкӣ тамомӣ имконияти қарзии худро истифода 

барад? Бузургии мултипликаторӣ бонкӣ чӣ гуна тағйир меёбад.  

ҲАЛ:  Депозитҳои бонки тиҷоратӣ 3000 млрд сомонӣ ва бузургии 

(миқдори) захираҳои ҳатмӣ 600 млн.сомониро ташкил дода, пас меъёри 

захираҳои ҳатмӣ баробар мешавад ба: 

  

𝐫𝐫ҳатмӣ𝟎 =
𝐑ҳатмӣ

𝐃
=

𝟔𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟐 ё 𝟐𝟎% 

дар ин ҷо:  

  𝐑ҳатмӣ  - бузургии (ченакӣ) захираҳои ҳатмии бонк; 

  𝐃 – бузургии (ченаки, ҳаҷмӣ) депозит. 

Агар бонки марказӣ меъёри захиранамоиро 5% паст намояд, пас меъёри 

захиранамоии навбатӣ баробар мешавад ба: 

 

𝐫𝐫ҳатмӣ𝟏 = 𝟐𝟎 − 𝟓 = 𝟏𝟓% 

 

Аввал ба саволи дуюми масъала ҷавоб медиҳем, яъне таѓйирёбии 

мултипликаторӣ бонкиро меёбем (mult бонк). 

∆𝐦𝐮𝐥𝐭 бонк = 𝐦𝐮𝐥𝐭бонк𝟏 − 𝐦𝐮𝐥𝐭бонк𝟎 =
𝟏

𝐫𝐫ҳатмӣ 𝟏
−

𝟏

𝐫𝐫ҳатмӣ 𝟎
 

 

∆𝐦𝐮𝐥𝐭 бонк =
𝟏

𝟎, 𝟏𝟓
−

𝟏

𝟎, 𝟐
= 𝟔

𝟐

𝟑
− 𝟓 = 𝟏

𝟐

𝟑
 

 

Пешниҳоди пул то таѓйирёби мумкин аст ёфта шавад ҳамчун ҳосили 

зарби бузургии депозит ба мултипликатор. 



21 
 

𝐌 = 𝐃 ∗ 𝐦𝐮𝐥𝐭бонк 

Таѓйирёбии пешниҳоди пулро баъд аз пастравии меъёри захираҳои 

ҳатмӣ бо формулаи зерин муайян мекунанд. 

 

∆𝐌 = 𝐃 ∗ 𝐦𝐮𝐥𝐭бонк𝟏 − 𝐃 ∗ 𝐦𝐮𝐥𝐭бонк𝟎 = 𝐃 ∗ (𝐦𝐮𝐥𝐭бонк𝟏 − 𝐦𝐮𝐥𝐭бонк𝟎) 

∆𝐌 = 𝟑𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟏
𝟐

𝟑
= 𝟓𝟎𝟎𝟎 млн. сомонӣ. 

Ҳамин тавр пешниҳоди пул 5000 млн.сомонӣ. боло рафт. 

 

ҲИСОБКУНИИ ИНДЕКСИ ИМКОНИЯТИ ХАРИДОРИИ СОМОНӢ 

Дар соли базавӣ ба маблаѓи 180 млн.сом. маҳсулот истеҳсол карда шуда, 

хизматрасонӣ 18,75 млн.сом. таъмин шуд.  

Ин нишондиҳандаҳо дар соли ҳисоботӣ бошад мутаносибан ба 225 

млн.сом. ва 40 млн.сом. баробар шуд. 

Нархи маҳсулот дар соли ҳисоботӣ нисбат ба соли базавӣ 2 – маротиба 

ва ба хизматрасонӣ 2,8 – маротиба боло рафт. 

МУАЙЯН КАРДА ШАВАД: 

1. Индекси физикии ҳаҷми талабот ба мол ва хизматрасонӣ; 

2. Индекси умумии нархи мол ва хизматрасонӣ; 

3. Индекси ќобилияти харидории сомонӣ.  

ҲАЛ: 

1) Маълумотҳо дар ҷадвал оварда шудааст. 

 

Номгӯй 
иҷроиш млн.сом. 

𝐈𝐩 
Соли базавӣ Соли ҳисоботӣ 

Мол  180 225 2 

Хизматрасонӣ 18,75 40 2,8 

∑ 198,75 265 - 

 

Индекси индивидуалии нархро бо формулаи зерин ҳисоб мекунанд. 

 

𝐈𝐩 =
𝐏𝟏

𝐏𝟎
=> 𝐏𝟎

𝐏𝟏

𝐈𝐩
 

дар ин ҷо: 

 Ip – нархи соли ҷорӣ; 

 Ip – нархи соли ҳисоботӣ; 

Индекси физикии талабот ба мол ва хизматрасонӣ бо формулаи зерин 

муайян карда мешавад. 

𝐈𝐩 =
∑ 𝐪𝟏𝐩𝟎

∑ 𝐪𝟎𝐩𝟎
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Аз ин ҷо                                              𝐏𝟎 =
𝐏𝟏

𝐈𝐩
 

 

𝐈𝐩 =

∑ 𝐪𝟏
𝐩𝟏

𝐢𝐩

∑ 𝐪𝟎𝐩𝟎
=

𝟐𝟐𝟓
𝟐

+
𝟒𝟎
𝟐, 𝟖

𝟏𝟖𝟎 + 𝟏𝟖, 𝟕𝟓
= 𝟎, 𝟔𝟑𝟕𝟗 ё 𝟔𝟑, 𝟕𝟗% 

Ҳамин тариќ ҳаҷми талаботи мол ва хизматрасондар соли ҳисоботӣ дар 

муќоиса бо соли базавӣ 36,21% паст шудааст. 

2) Индекси умумии нархи мол ва хизматрасониро аз рӯи формулаи 

Пааше ҳисоб менамоем. 

𝐈𝐩
П =

∑ 𝐩𝟏𝐪𝟏

∑ 𝐩𝟎𝐪𝟏
=

∑ 𝐩𝟏𝐪𝟏

∑ 𝐪𝟏
𝐩𝟏

𝐈𝐩

=
𝟐𝟔𝟓

𝟐𝟐𝟓
𝟐

+
𝟒𝟎
𝟐, 𝟖

= 𝟐, 𝟎𝟗 ё 𝟐𝟎𝟗% 

Аз ин ҷо дида мешавад, ки нархи мол ва хизматрасонӣ ба 109% баланд 

шудааст. 

Ё ин ки аз рӯи формулаи Ласпейреса 

𝐈р
Л =

∑ 𝐩𝟎 + 𝐈𝐩 ∗ 𝐪𝟎

∑ 𝐩𝟎𝐪𝟎
=

𝟏𝟖𝟎 ∗ 𝟐 + 𝟏𝟖, 𝟕𝟓 ∗ 𝟐, 𝟖

𝟏𝟗𝟖, 𝟕𝟓
= 𝟐, 𝟎𝟕𝟓 ё 𝟐𝟎𝟕, 𝟓% 

Ҳамин тариќ нархи мол ва хизматрасонӣ 107,5% боло рафтааст. 

3) индекси имконияти харидории сомонӣ ба индекси талаботи нарх 

мутаносиби чаппа буда аз рӯи формулаи Ласпейресса ҳисоб карда 

мешавад. 

𝐈харидории сомоноӣ =
𝟏

𝐈𝐩
л

=
𝟏

𝟐, 𝟎𝟕𝟓
= 𝟎, 𝟒𝟖𝟏𝟗 ё 𝟒𝟖, 𝟏𝟗% 

Имконияти харидории сомонӣ 51,8% паст шудааст. 

 

БОЗОРИ САРМОЯ, МЕТОДИ ДИСКОНТ 

Ду фирма лоиҳаи бинои истироҳатиро пешниҳод карданд. 

Фирмаи якум пешниҳод кард, ки биноро дар ду сол месозад. Барои соли 

якум 200 млн сомонӣ ва дар аввали соли дуюм 300 млн сомонӣ талаб кард. 

Фирмаи дуюм бошад пешниҳод кард, ки ба ӯ дар намуди инвеститсияи 

сесола дода шавад. Яъне 90, 180, ва 288 млн сомонӣ дар аввали ҳар сол. 

Талаб карда мешавад: 

а) Кадоме аз ин лоиҳаҳо арзон аст, агар меъёри фоизи дисконт 20% 

бошад; 
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б) Кадоме аз ин лоиҳаҳо арзон аст, агар меъёри фоизи дисконт 10% 

бошад; 

в) Арзиши лоиҳаи бадастомадаро ёбед. 

г) Муодилаи дисконтиро муайян кунед, ки барои баҳодиҳии беҳтарин 

лоиҳаҳо имкон дошта бошад.  

ҲАЛ: арзиши сомонӣ баланд аст имруз нисбат ба арзиши он баъди як 

сол. Барои ҳамин хароҷот ба як сомонӣ баланд аст нисбат ба хароҷот баъди 

як сол. 

Барои донистани маблағи умумии хароҷотҳо барои як чанд давра, зарур 

аст хароҷотҳое, ки барои як чанд давра заруранд онҳоро дар як вақт нишон 

дод. 

а) Бигузор r = 20%. Арзиши лоиҳаи бадастовардашударо бо формулаи 

зерин муайян мекунем. 

𝐏𝐃𝐕 = ∑
𝐑𝐢

(𝟏 + 𝐫)𝐭
 

𝐏𝐃𝐕𝟏 =
𝟐𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟎, 𝟐)𝟎
+

𝟑𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟎, 𝟐)𝟏
= 𝟐𝟎𝟎 + 𝟐𝟓𝟎 = 𝟒𝟓𝟎 млн. сомонӣ 

𝐏𝐃𝐕𝟐 =
𝟗𝟎

(𝟏 + 𝟎, 𝟐)𝟎
+

𝟏𝟖𝟎

(𝟏 + 𝟎, 𝟐)𝟏
+

𝟐𝟖𝟖

(𝟏 + 𝟎, 𝟐)𝟐
= 𝟗𝟎 + 𝟏𝟓𝟎 + 𝟐𝟎𝟎

= 𝟒𝟒𝟎 млн. сомонӣ 

Дар ҳолати меъёри фоизи дисконти 20% будан лоиҳаи дуюм арзонтар 

аст. 

б) бигузор r = 10%. Арзиши лоиҳаро ҳисоб мекунем.   

𝐏𝐃𝐕𝟏 =
𝟐𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟎, 𝟏)𝟎
+

𝟑𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟎, 𝟏)𝟏
= 𝟐𝟎𝟎 + 𝟐𝟕𝟐, 𝟕𝟑 = 𝟒𝟕𝟐, 𝟕𝟑 млн. сомонӣ 

𝐏𝐃𝐕𝟐 =
𝟗𝟎

(𝟏 + 𝟎, 𝟏)𝟎
+

𝟏𝟖𝟎

(𝟏 + 𝟎, 𝟏)𝟏
+

𝟐𝟖𝟖

(𝟏 + 𝟎, 𝟏)𝟐
= 𝟗𝟎 + 𝟏𝟔𝟑, 𝟔𝟒 + 𝟐𝟑𝟖, 𝟎𝟐

= 𝟒𝟗𝟏, 𝟔𝟔 млн. сомонӣ 

 

Дар ҳолати меъёри фоизи дисконти 10% будан лоиҳаи якум арзон аст. 

в) Муодилаи меъёри дисконтиро меёбем. Барои ин муодиларо ҳал 

мекунем. 
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𝟐𝟎𝟎

(𝟏 + 𝐫)𝟎
+

𝟑𝟎𝟎

(𝟏 + 𝐫)𝟏
=

𝟗𝟎

(𝟏 + 𝐫)𝟎
+

𝟏𝟖𝟎

(𝟏 + 𝐫)𝟏
+

𝟐𝟖𝟖

(𝟏 + 𝐫)𝟐
 

 

𝐫 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟐𝟏 ё 𝟏𝟔, 𝟐𝟏 % 

 

Тарзи холгузорӣ  

Ҷамъи умумии холҳои бадастовардаи донишҷӯ дар давоми ҳар як 

рейтинг чунин фоизбандӣ карда мешавад: 

 барои давомот 20%; 

 барои иҷрои МКХ 30%; 

 барои рейтинг 50%. 

 

0,4И0,6
2

РР
И 21

ф 



 

 

Дар ин ҷо: Р1- рейтинги якум; 

 Р2- рейтинги дуюм;   

 Иф – имтиҳони финалӣ 
 

Ифодаи 

ҳарфии 

холҳо 

Ифодаи 

раќамии  

холҳо 

Ифодаи 

холҳо  

 бо фоиз 

Ифодаи анъанавии 

баҳо 

A 4,0 95-100 
Аъло 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хуб B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Ќаноатбахш 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 45-49 
Ғайриќаноатбахш  

Fx 0 0-44 
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ТАШКИЛОТҲОИ МОЛИЯВИИ БАЙНАЛХАЛЌӢ 

 

№ Номи ташкилот Логотип 

1.  БОНКИ ҲИССОББАРОБАРКУНИҲОИ БАЙНАЛХАЛЌӢ  

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS – BIS 

 

2.  ХАЗИНАИ БАЙНАЛХАЛЌИИ АСЪОР (ХБА) 

INTERNATIONAL MONETARY FORD) 

 

3.  БОНКИ ҶАҲОНӢ  

WORLD BANK 

 

4.  ИТТИҲОДИ БАЙНАЛХАЛЌИИ РУШД 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 

 

5.  МАРКАЗИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ТАНЗИМИ ДАЪВОҲО ОИД БА 

САРМОЯГУЗОРӢ  

INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF 

INVESTMENT DISPUTES 

 

6.   

АГЕНТИИ БИСЁРҶОНИБА ОИД БА ГАРАВИ 

САРМОЯГУЗОРӢ  

MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY 
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ТАШКИЛОТҲОИ МОЛИЯВИИ МИНТАЌАВӢ 

 

 

 

№ Номи ташкилот 

 

Логотип 

1.  БОНКИ АВРУПОИИ БОЗСОЗӢ ВА РУШД  

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT 

 

2.  БОНКИ АВРУПОИИ САРМОЯГУЗОРӢ  

EUROPEAN INVESTMENT BANK 

 

3.  БОНКИ ОСИЁИИ РУШД 

ASIAN DEVELOPMENT BANK 

 

4.  БОНКИ АФРИКОИИ РУШД  

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 

 

5.  БОНКИ БАЙНИАМРИКОИИ РУШД  

INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK 

 

6.  БОНКИ ИСЛОМИИ РУШД  

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 
 

 

  



27 
 

БАРОИ ЌАЙДҲО 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



28 
 

_________________________________________________________________ 
 

 


