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Дар њисоботи мазкур натиљањои Барномаи маърифати молиявї (БММ) барои оилањои бо
даромадњои кам дар Тољикистон пешнињод шудааст, ки онро Маркази маблаѓгузории хурд
(ММХ), Маркази таълимї ва рушди маблаѓгузории хурди Тољикистон (МТРМХТ) тањти
сарпарастии Ассотсиатсияи ташкилотњои маблаѓгузории хурди Тољикистон (АТМХТ)
бо љалби ташкилотњои мањаллї соли 2011 амалї намудааст. Маблаѓгузориро ICСO намудааст. Маќсади лоиња – рушди имкониятњои молиявии оилањои бо даромадњои кам дар
Тољикистон бо кўмаки амалии барномаи маърифати молиявї тавассути ташкилотњои
маблаѓгузории хурд (ТМХ) барои мизољони худ ва умуман ањолї мебошад. Лоиња дар якчанд минтаќањои тамоми кишвар бо љалби ноњияњои дурдаст ва кўњї амалї гардид, ки ба
зиёда аз 500 оилањои бо даромадњои кам имконияти хизматрасониро дод.

Оё маърифати молиявї
дар Тољикистон талаботи
њаќќиќї мањсуб меёбад?
Лоињаи барои як сол дар назар дошташуда дар
Тољикистон тасдиќ намуд, ки дар мамолики бо
иќтисодиёти гузаранда маърифати молиявї бояд
ќисми асосии раванди таълимї барои њар як
шањрванд гардад.
Дар навбати аввал, дар Љумњурии Тољикистон гузариш ба иќтисоди бозоргонї вазъи иљтимої ва
иќтисодиро дар кишвар њаматарафа таѓйир дод.
Ислоњоте, ки дар хољагии ќишлоќ ва дигар соњањои
иќтисодиёт гузаронда мешуданд, тарзи анъанавии
њаёти ањолиро таѓйир доданд. Рушди тиљорати
хурд ва муњољирати мењнатї барои ањолии ќобили
мењнати аз корхонањои саноатї ва колхозњо озодкардашуда манбаи шуѓл шудааст. Хусусияти
соњибони хурди замин ва хољагидорони хусусї:
ба тавакали молиявї, вобастагии некўањволии
оила ва фаъолияти бомуваффаќият гирифтори
зиёд мебошанд. Дар бисёр мисолњо манбањои
даромади муњољирони мењнатї њамчунин ноустувор ва гирифтори таѓйирёбии мавсимианд,
ки бо омилњои љуѓрофї ва иќтисодї баён мегарданд. Манбањои асосии даромади буљаи оилавї
нисбат ба замони коммунистї, вайроншуда ва
кам устуворанд. Танњо ќариб ними оилањои ба
лоиња љалбшуда кори доимиро њамчун манбаи
асосии даромад (53,6%), нишон доданд, 15% нишон доданд, ки онњо ба тиљорати хурд ва 14,1%
- бо хољагии ќишлоќ машѓуланд. Њамзамон
тањќиќотњо нишон доданд, ки даромади миёнаи
54,1% оилањо аз 87 доллари ИМА дар як моњ камро ташкил дод. Дар байни онњо – 15,1% оилањо бо
даромадњои аз 31 доллари ИМА дар як моњ зиёд
набуданд. Њамзамон 30% респондентњо интиќоли

маблаѓро њамчун аз рўи зарурат манбаи дуюми
даромад нишон доданд.
Дар ин муњити нави ноустувор ба оилањои бо
даромадњои кам таъмини худ аз моњ ба моњ ва
ќабули ќарорњои боаќлона, ки ба баланд шудани
некўањволии оила меоварад, хеле душвор буд.
Аз тарафи дигар рушди иќтисодї ба афзоиши
шумораи ташкилотњои маблаѓгузории шаклњои
гуногун овард. Айни замон дар бозори миллї
дараљаи васеи хизматрасонии молиявї ба монанди ќарзњо, пасандозњо, суѓуртаи тањти номгўи зиёди ташкилотњо ва мањсулот пешнињод мешаванд.
То ин ки чунин имкониятро ба тамоми бозорњои
молиявии тараќќикарда ба даст оварем, ањолии
Тољикистонро зарур аст истеъмолкунандаи хеле
воќифи хизматрасонии молиявї бошад.
Ба талаботњои нав нигоњ накарда њаќиќат дар он
аст, ки усулњои ќўњнашудаи идоракунии молиявї
ва тањияи буљаи оила њоло њам њаёти молиявии
ањолии зиёдро муайян менамояд. Чунин шароитњо
ба њолате меоранд, ки бо он даромади оиларо дар
вазъияти беќурбшавї ва афзоиши бекорї хирадмандона ба наќша гирифтан зарур аст. Идоракунии оќилонаи даромадњои оила аз ањолї рушди
донишњои нав ва ќобилиятњоро талаб менамояд. Рушди малакањои молиявї инчунин барои
ањолии бо даромадњои кам хеле муњим аст, чунки
бо захирањои нокифоя агар кўшиши некўањволии
оиларо баланд бардоштан лозим бошад, љиддї
идора намудан зарур аст. Хусусан ин дар шароити бўњрони иќтисодї муњим аст, ваќте равшан
мегардад, ки бисёрињо аз ќарздории зиёд азоб
мекашанд ва ба онњо ќарзњоро пардохт намудан
душвор аст. Инчунин равшан аст, ки гурўњи на он
ќадар калони одамон нисбатан пасандоз доранд,
ки ба ин пасандозњо њангоми бўњрон ва њолатњои
фавќуллода такя кардан мумкин аст.
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Дар ин зерматн маърифати молиявї барои њалли
якчанд масъалањои зарурии оилањои бо даромади
камро кўмак мерасонад:
• Таѓйири муносибати манфї ва банаќшагирии
молиявии оила, њавасмандгардонии иќтидори
амонатгузорї ва љорї намудани банаќшагирии
молиявии дарозмуддат њамчун воситаи дастоварди маќсадњои молиявии худ.
• Тайёрии оилањои бо даромади кам ва рафтори
хеле фаъол дар њолатњои фавќуллода ва ќабули
ќарорњои дурусти ќарзї.
• Дастрас намудани донишњо барои истифодаи
оќилонаи хизматрасонии молиявии муњим ва
инчунин таъминоти мувофиќи хизматрасонињои
молиявї бо маќсадњои молиявии оилањо.

Барномаи маърифати молиявие (БММ), ки ММХ
ва АТМХТ дар якљоягї амалї намуданд, ба рушди
имкониятњои молиявии оилањои бо даромадњои
кам дар Тољикистон, бо кўмаки барномаи
маърифати молиявии тавассути ташкилотњои
маблаѓгузории хурди дар тамоми кишвар фаъолияткунанда, равона шудааст. Дар назар аст, ки
чорабинињои гузарондашуда дар доираи барномаи маърифати молиявї дар бењтар гардондани
рафтори молиявии оилањои бо даромадњои кам
дар соњаи банаќшагирї, пасандозњо, ќарздињї ва
истифодаи самараноки хизматрасонињои молиявии пешнињодшаванда сањми худро мерасонанд.
Ин дар навбати худ ба онњо кўмак мерасонад,
ки активњои худро њимоя намуда, барои ба даст
овардани активњои нав њамзамон камбизоатии онњоро паст менамояд. ТМХ-и иштирокчї
иќтидори худро дар соњаи дастгирии мизољон
тавонистанд ривољ дињанд, восита ба даст оварда, муносибатњои заруриро дар соњаи таълими
маърифати молиявї истифода намуда, инчунин
дар соњаи маркетинг ва дурусткории мизољон
донишњои заруриро ба даст оварданд.

Чорабинињои лоиња

Семинар дар Худљанд, Nov-credit

Маърифати молиявї
• пањн намудани донишњо, малака ва рафтори дуруст барои идоракунии маблаѓњо бо
маќсади ба даст овардани маќсадњои ммолиявии гузошташуда.
• мувофиќати таркиби маърифати иќтисодї
ва њавасмандкунии муносибатњои соњибкорї
на танњо мањоратдињиро аз рўи интихоби
хизматрасонињои молиявї, балки инчунин
фањмиши зарурати банаќшагирии моилявиро дар бар мегирад.
• оромии зарурии вазъи молиявии ањолии бо
даромадњои кам.
• тарзи пешравии идоракунии босифати молиявии оилањо ва истифодаи оќилонаи
хизматрасонињои молиявї.
• вазъияти макроиќтисодї аз њисоби афзоиши
сатњи пасандозњо дар љамъият ба танзим дароварда мешавад.

То ин ки талаботи љомеаи тољикро ќонеъ гардонї
ва таъсири дарозмўњлати барномаи маърифати молиявї ва сифати баланди донишњои
омўзондашударо таъмин намоем, ММХ оид ба
рушди иќтидори ташкилотњои маблаѓгузории хурд
кор бурд. Дар лоиња 13 ташкилоте, ки дар асоси
раќобатнокї баъди омўзиши дархостњо интихоб
шуда буданд, иштирок намуданд. Њар яке аз онњо
яке аз дигаре кормандонро намояндагї намуданд, ки курси омўзиши маърифати молиявиро аз
рўи барномаи омўзондани дастурдињандагон гузашта буданд. 23 дастурдињандагон дар тренинги
таљрибавии 6-рўза иштирок карда буданд, ки дар
шакли модули сохтакоронаи маърифати молиявии
бо унвони «Ояндаи худро ба наќша гир» гузашт.
Модул чунин мавзўъњоро аз ќабили тайёр намудани буљаи оила, вариантњои пасандозњо, ќарздињии
оќилона, идоракунии бўњронї ва банаќшагирии
молиявї ба ѓайр аз шиносої бо воситањои асосии
молиявї ба монанди воситањои амонатгузорї ва
ќарзиро дар бар мегирад. (нигар ба љадвал). Ба
модули «Ояндаи худро ба наќша гир» њамчунин
барои гузарондани тренинги гурўњии мизољон
машваратњои шахсї, воситањо низ дохил мешаванд. Тренингњои гурўњї ќариб 20 мизољони
бо даромадњои камро фаро мегиранд, дар онњо
усулњои семинари интерактивї бо тањлил намудани намунањо, бозињои ањамиятдошта ва дигар
намуди фаъолияти гурўњї, ки ба иштирокчиён
дар раванди кор намунањои мушаххас имконият
медињад, ки донишњои нав ба даст оварда, малакаи
нави идоракунии молиявиро инкишоф медињад.

Шарњи мухтасар: Натиљањои барномаи маърифати молиявї дар Тољикистон | 4

Чунин семинарњо ќариб 15 соат давом ёфта, метавонанд дар шакли барои 2 рўзи вохўрї ба хисоб
гирифташуда барои якчанд машѓулиятњои кўтоњ
дар муддати якчанд рўз гузаронда шаванд.

ё барои маълумотгирї оиди пешнињодњо ва ѓ.њ
фањманд. Ќисми раванди хизматрасонї њисоб
шуда, машваратњои шахсї як ќисми фаъолияти
њаррўза шудаанд

Машваратњо њамон як мавзўеро фаро мегиранд, ки
онро тренинг дорад, аммо фаъолияти маърифатї
мањдуд буда, ба ќабули ќарори масъалаи мушаххас ё саволњо равона шудааст, ки манфиат оварда
ё ба талаботњои алоњидаи мизољони гирифташуда мувофиќат менамояд. Машваратњо аз 15 то 40
даќиќа давом карда, метавонанд њангоми омадани мизољон ба корхона барпо шаванд, то ин ки
оиди воситањо воќиф гарданд, пардохт намоянд ё
барои гирифтани ќарзи нав, кушодани суратњисоб

Баъди омўзондани дастурдињандагон њар яке аз
онњо камаш 20 нафар мизољонро бо истифода намудани воситањои тренинги гурўњї ё машваратњои
шахсї омўзонданд. Њамаи дастурдињандагон аз
сари нав баъди 3 моњи омўзондан вохўрданд, то
ин ки дарсњои азхуднамударо дар раванди омўзиш
дар мањалњо муњокима намуда, якљояшавии минбаъдаи маърифати молиявиро дар фаъолияти
њаррўзаи ТМХ ба наќша гиранд.

Омўзиши дастурдињандагон, Душанбе, апрели соли 2011

Машварати бањогузорї, Душанбе, июли соли 2011
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Натиљањои лоиња
Лоиња ба 4 сатњ таъсири мусбат расонд: оилањои
бо даромадњои кам, ТМХ, дастурдињандагон ва
љомеа.

дор чун омўзгорон то дењќонон ва соњибкорон аз
ноњияњои дењотї; аз нафаќахўрон то донишљўён ва
бекорон ташкил медод. Мувофиќи маълумотњои
лоињаи ММХ ќариб 80 фоизи иштирокчиён
оилањои бо даромади аз 200 доллари ИМА кам
барои оила ва ќариб 50 фоиз даромади аз 100
доллари ИМА кам барои оиларо нишон доданд.

Иќтибоси 1
«Мо бо кормандони ташкилоти худ тренинги гурўњии «Ояндаи худро ба наќша гир»ро гузарондем. Њангоми сессияњои таълимї
мо масъалањои гуногунро муњокима намудем ва ба иштирокчиён якчанд љадвалњоро
таќсим кардем, то ин ки онњо буљаи оилавиро
њисоб карда тавонанд. Мо дар њайрат будем,
ки баъди якчанд рўз як сањар мо ронандагон ва посбонони худро дидем, ки фаъолона
масъалањои молиявиро дар гурўњ муњокима
мекунанд ва љадвале, ки мо ба кормандони
ќарзї дода будем, пур мекунанд!»

Семинар дар ноњияи Бохтар, Мењнатобод

Иштирокчии машварати бањогузорї

Оилањои бо даромадњои кам
Зиёда аз 500 оилањои бо даромадњои
кам дар тамоми Тољикистон фаро гирифта шуданд.
Ба шарофати лоиња 500 оилањои бо даромадњои кам
фаро гирифта шуданд: зиёда аз 360 одамон таълими
гурўњї гирифтанд ва 165 машваратњои шахсї, дар
айни њол ќариб 40 фоиз иштирокчиёнро ноњияњои
дењотї ё наздишањрї ташкил намуданд.

Мисоли 1
Амалиёти љолибро дар оила дар наќшаи муносибат ба мавзўъњои молиявї мушоњида кардан
мумкин буд. Духтари наврас масалан, баъди
тренинг гуфт, ки ў њозир волидайнашро хеле хуб
мефањмад, ваќте онњо бо душворї афзалиятро
интихоб менамоянд ва на њама ваќт хоњиши ўро
маблаѓгузорї мекунанд, њол он ки вай њамеша
фикр мекард, ки падараш дар њаќиќат хасис ва
мумсик аст. Аммо баъди иљрои машќњо аз рўи
барномаи тренинг ў фањмид, ки он ќарорњое, ки
волидайн ќабул мекарданд, хеле муттасил дурустанд. Ин тренинг ба оѓози мусоњибаи байни аъзоёни оила аз рўи масъалањои нозук, ки муттасил
ба эътибор гирифта намешуданд, кўмак расонд,
аммо агар онњоро муњокима намоем, онњо метавонанд ба бисёр љанбањо таъсири мусбат расонанд. Њар як аъзои оила метавонад наќши худро
дар идоракунии маблаѓњои оила ёбад.

Шунавандагони асосии тренинг намояндагони
табаќаи васеи ањолии бо даромадњои паст аз тамоми Тољикистон буда, аз кордонњои маълумот-

Њавасмандии пасандозњо, буљагардонї
ва банаќшагирии пешакї
Таъсири аз њама љиддї сессияњои таълимї ба азми
одамон таъсир расонд, ки онњо пасандоз карданд
– 90%-и иштирокчиён иброз намуданд, ки ният
доранд мунтазам пасандоз кунанд. Таѓйиротњои
муњим дар аз худ намудани масъалањои муайян
бо раванди амонатгузорї ба амал омаданд.
Таѓйиротњои аз њама намоён дар муносибат ба
њолатњои фавќуллода ва ногањонї ба амал омаданд: баъди ба итмом расидани сессияњои илмї
шумораи иштирокчиёне, ки фикр карданд, пасанШартхои асоси барои огоз намудани пасандозхо
40,0

36,8

35,0

32,2

32,6

30,4

30,0
25,0
19,6

20,0

то
баъд

20,2

15,0
8,8

10,0

7,4

5,0
,0

даромади аз хад баланд

мунтазами ва
максадхои дакик
меъёрхои баланди фоизии бонки

доз дар њолати ѓайричашмдошт ањамияти зарур
дорад, хеле баланд шуд – аз 29% то 60%. Боз яке
аз таѓйироти намоён дар муносибати одамон ба
пасандоз муайян намудани афалият гардид, ки дар
ин соња муваффаќият ба даст овардан хеле муњим
аст: баъд аз сессияњои илмї саъю кўшиши дар интихоби даќиќи афзалиятњо дар муносибати рафто-
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Давраи банакшагирии бучаи оилави

15,2
6,5 7,8

6,5

yes

,0

one week
living day by day
one month

зисти якруза

7,5

як хафта

16,6

8,8

15,2

5,5

7,8

6 months

як мох

before
Kolumna
то FF
Kolumna
after
Kolumna
баъд
Kolumna
FF

8,8

7,5

5,5

no

ТМХ, ки барои маърифати молиявї дар худ
масъулият гирифта буданд, донистанд, ки
мизољони омўзондашуда то андозае дар муносибати иттилоотї рўирост серталаб шуданд.
Ин њамчун имконияти иловагии муносибатро
бо мизољон хеле наздик намуда, хусусияти мусбати МФО-ро дастгирї менамояд.

more than one year
year

шаш мох

сол

аз як сол зиёд

Writing
downмаблагхо
cash flow
Бахисобгирии
чараёни
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
,0

68,2
68,2

53,2

44,2

before F
Kolumna
after F
Kolumna

53,2

44,2

16,6

yes

20,0

то
ба ъд

no

16,6

10,0
,0
ха

не

ри пасандозњо мунтазамї ва даќиќ муайян кардани маќсадњои ифодашаванда аз болои фањмиши
наќшаи молиявии (чун даромади зиёд ва меъёри
фоизии аз рўи амонатњо) бартарї доштанд. Нисбатан таъсири муњим ба дигар љанбаи муносибати
молиявї – мушоњидаи даромадњо/харољотњо
ба назар расид: 68,2% иштирокчиёни тренинг
иброз намуданд, ки нияти њамаи чизро навиш5,00
4,50
тан доранд, чунки онњо пул кор мекунанд ва
4,00
харљ мекунанд, њол он ки танњо 44,2% то тре3,50
нинг буљаи худро назорат карда буданд.
3,00
Хоњиши оѓоз намудани банаќшагирии молия2,50
вии дарозмўњлат ва миёнамўњлат равшан ифо2,00
да ёфта буд: тамоюли асосї њангоми ба итмом
1,50
расидани тренинг аз банаќшагирии якрўза ё
1,00
якњафтаина ба банаќшагирии моњона, солона
0,50
0,00
ё якчанд сол гузариш буд.

Ташкилотњои маблаѓгузории
хурд (ТМХ)
Раќобатпазирї ва афзоиши боварї
ТМХ-е, ки машѓулиятњоро оиди баланд бардоштани саводнокии молиявї барои мизољони худ мегузаронанд, дар рафтори онњо таѓйиротњои муайянро
мушоњида менамоянд. Яке аз ин таѓйиротњо диќќати
баландтари мизољон ба тарафњои мањсулотњои
ќарзї ва хусусияти шартномаи ќарзї мебошад.
Яке аз мавзўъњои ба тањлили хизматрасонии молиявии дохилшаванда: тарафњои воситањо ва
њисоббаробаркунии арзиши умумии он њодисањое,

Иштироки ТМХ дар гузаронидани барномаи маърифати молиявї ба ташкилотњо
имкониятњои нав мекушояд, масалан, оиди
мањсулотњои худ ва хизматрасонињо аз
мизољоне, ки омўзиш гирифтаанд, то ин ки сатњи
маълумотњои рўиростро бањогузорї кунанд ва
оиди тамоми тарафњои хизматрасонї саволњои
мувофиќ дињанд, маълумоти пурраи арзишро
дохил намоянд. Ба шарофати ин раванд ТМХ тавонист дар соњаи такмилдињї хизматрасонињо бо
талаботњои мувофиќ имкониятњои нав ошкор намояд ва арзиши хизматрасониро барои онњо баланд бардорад; мубодилаи маълумотњо аз њисоби
Бовари

3,363,43

3,313,43

3,243,28

3,66
3,37

4,01
3,84

3,974,01

4,37
4,08
3,683,67

то
ба ъд

Бозорхои маблаггузори

80,0

баланд бардоштани шаффофият бењтар шуда, барои мањсулотњои худ дар ососи далелњои даќиќ ба
афзалиятњои раќобатнок ноил шуданд, вале на ба
ќаллобї.
Иштироки ТМХ дар барномаи маърифати
молиявї шаффофиятро њавасманд намуда, ба
пешравии дастовардњо мусоидат менамояд ва барои бунёди муносибати байни ТМХ ва мизољон,
ки ба натиљањои бераѓбат ва воќеї аз мањсулот ва

Чомеаи махалли

,0

18,9
18,9

ТМХ

5,0

53,2
44,2

Бонкхо

10,05,0

68,233,4
33,4

Государство

20,0
20,0
15,0
15,0
10,0

34,1
34,1

ширкатхои байналмилали

25,0
25,0

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
11,7
20,0
7,4
11,7
10,0
,0
7,4

хурд ва миёна

45,0
40,0
40,0
35,0
35,0
30,0
30,0

ки бо назардошти он вазъњо ваќте, ки ин лањза
махсусан фањмонда намешавад. Дар натиљаи
иљрои машѓулиятњо мизољон пешнињоди
ТМХ, ки барои онњо тренинг гузаронида
буд, тањлил намуда диќќати љиддї доданд,
ки ба фањмиши хуби шарти мањсулот оварда
расонд, њамзамон шавќу раѓбатро бо дигар
ТМХ-и пешнињодкунандаи мањсулотњо зиёд
намуд, алалхусус агар шароит раќобатпазир
ба назар расад.

Period of planning
household budget
40,9
Writing down cash flow
40,9

ширкатхо (азим)

45,0
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сифати баланди хизматрасонї ба мизољон овард,
кўмак мерасонад.

Иќтибоси 2
«Ман худамро ноњинљор њис кардам, пай бурдам, ки фавран баъди муњокимаи њиллањое, ки
дар бозори ќарзњо барои пешнињодшавандагон
хос аст, мизољон зуд ба хизматрасонињои шахсии мо чунин њилањоро љустуљў намуданд. Хушбахтона, дар мисоли мо тамоми маълумотњо
шаффофанд, аммо њамчунон ба назари ман ин
бањои хеле ѓаразнок намуд. Аз тарафи дигар мо
њамчун дастурдуњандагон бояд хеле бодиќќат
буда, мизољонро дар асл бо маводи тањсилотї,
малакаи тањлили воситањои гуногун таъмин намоем ва кўшиши бовар намудани мизољро накарда, чизи пешнињодкардаи ман аз њама хуб
аст ё пешнињоди раќибон бад аст. Ман фикр мекунам мизољон чунин ниятњои бевиљдононаро
пай мебаранд. Тренингњо аз рўи барномаи маърифати молиявї мотавонанд ба ТМХ барои
мукаммал намудани хизматрасонии худ илњом
бахшанд ва чунин пешнињодњое, ки онњо дар
њаќиќат аз њама бењтарин дар бозор ќабул намоянд. Дар љамъбаст ин ба мо кўмак мерасонад
нишон дињем , ки мо на танњо пул кор мекунем, ки дар бораи мизољон низ ѓамхорї намуда, ќўшиш менамоем кори худро барои онњо
бењтар гардонем».

даќиќ људо карданро оѓоз карданд , ба монанди маблаѓгузории харољотњои ѓайричашмдошт
(60,8%) баъди тренинги аз рўи муќоиса бо 29%
то он), таълими кўдакон (51,7% аз рўи муќоиса
бо 40,7%) ё харољотњои истеъмолї ба монанди харид/таъмири хона (31,3% муќобили 40,5%)
тантанањо(љашнњо) (52,7% муќобили 48,3%).
Чї хеле ки ќайд шуда буд, мизољоне, ки дар
машѓулиятњои таълимии мувофиќ њузур доштанд, иќтидори пасандозии худро хеле равшан
бањо дода, барои пешравии ин соња кўшиш намуданд. ТМХ - шарикони лоиња инчунин ќисмњои
таълимиро ба хусусиятњои дигари амонатї ба
афзалият ва норасоии онњо бахшида, инчунин
тањлили муќоисавии натиљаи амонатии гуногунро гузаронданд. Њол он ки ин машѓулиятњо
пурра таълимиянд, на рекламавї онњо ба самара ва имконияти маркетингї оварданд, алалхусус онњо ба афзоиши суръати љалби амонатњо
метавонанд таъсир расонанд. Чун бо ќарзњо,
ки дар бозор пешнињод мешаванд, мизољон бо
тањлили амонатњои аз љониби ташкилотњои гуногун пешнињодшаванда омўзонда шуданд. Робитаи байни кормандони ТМХ ва мизољон гардида, њамчун натиља афзоиши сатњи боварї ба
ташкилотњо мушоњида мешавад. Баъди итмоми
тренинг ё машѓулиятњои инфиродї ќариб 40% иш-

Иштирокчии машварати бањогузорї

Мизољони имконпазир барои
натиљањои нав
Маърифати молиявї ба љалб намудани пасандозњо
таъсири намоён расонд.

Љалб кардани пасандозњо
Зиёда аз 90% мизољон баён карданд, ки хоњиши
харидњои калонро ба таъхир гузоштанд..

тирокчиён нияти кушодани суратњисоби амонатї
ё љориро дар ташкилотњои маблаѓгузорї намуданд. Онњо мизољони иќтидорманди натиљањои
нав мегарданд, ки ТМХ тањияи онро њал менамояд, то ин ки ба талаботњои ошкоргардида диќќат
дињанд.

Пасандозхо барои харидхои калон дар оянда
60,0

54,1

50,0
40,0

36,1

32,5

28,9

30,0

то
баъд

22,1
20,0

Мисоли 2

13,3

10,0

4,7

3,0

,0
хамеша

зуд-зуд

Семинар дар Хуљанд, ИМОН

баъзан

хеч гох

Таѓйиротњои муњим дар муносибати маќсадњои
асоси пасандозњо мушоњида мешуданд. Иштирокчиён ба чунин маќсадњое ањамияти хеле

«Ташкилоти мо тренингњои гурўњиро дар доираи барномаи маърифати молиявї дар ноњияњои
дењотии Тољикистон мегузаронанд, дар давраи гузарондани тренинг мо наќшаи љалби
амонатњоро хеле афзун намудем. Њол он ки аз
љињати оморї мо тањлил карда наметавонем, ки
оё афзоиш дар љалби маблаѓњо бо оќибатњои
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бевосита баланд бардоштани аёнї ба шарофати барномаи маърифати молиявии мо мебошад,
мо боварии комил дорем, ки кор мањз дар њамин
аст. Дар дењот одамоне њастанд, ки каме пулњо
андўхт намудаанд, ки дар бораи ташкилоти
мувофиќи пулњояшонро нигоњ дошта тавонистан фикр мекунанд шояд дар бораи мо шунида бошанд ё худашон дар тренинг иштирок
доштанд ё аз њамсояњои худ, ки ба тренингњои
мо омада бошанд. Худ аз худ ташкили тренинг
имконияти намоёни ТМХ-и моро афзун намуд,
аммо зарурият ва таркиби тренингро ба иштирокчиён нишон медињад, ки ташкилоти мо оиди
мизољони худ ѓамхор буда, барои рушду нумўи
онњо кўшиш менамояд.
Иштирокчии машварати бањогузорї

Мисоли 3
Баъзе мизољон чун имконияти иќтидори
амонатгузории худро њангоми машваратњои
шахсї ба њисоб гирифтанд ќарор доданд
ќарзгириро ќатъ намуда, ба хизматрасонињои
амонатгузорї дар њамон ташкилот гузаранд.
Иштирокчии машваратии бањогузорї

Ин мисолњо умедвор мекунанд, алалхусус онњо
боварї њосил мекунанд, ки мизољон ќарорњои
маълумотдор оиди истифодаи хизматрасонињои
моилиявиро бо фоидаи зиёд барои худ ќабул
менамоянд, ки ба афзоиши маълумотдињї оиди
имкониятњои шахсї сабаб мешавад. Баъзан
мизољон як хизматрасониро аз дигараш бењтар
медонанд, аммо дар пешомади дарозмўњлат маърифати молиявї ба рушди малакањои имконияти
таъмини мувозинаи талаботњо ва хизматрасонињои
молиявї пешнињодшавандаро кўмак мерасонанд,
њамзамон барои ТМХ имкониятњои мутаќобили
фурўши мањсулотњое, ки ба мизољон мувофиќ ва
барои онњо интихоби бењтаринанд, мекушоянд.

Иќтибоси 3
«Сардори шўъбаи амонатии мо дар тренинги барои кормандони лоињаи «Ояндаи худро бо наќша гир» иштирок намуд. Њангоми
тренинг вай маълумотњо оиди талаботњо
ва афзалиятњои кормандон дар муносибати
хизматрасонињои амонатї аз худ намуд, ки мо
тањияи натиљаи амонатгузориро барои њайати
кормандон осон ба итмон расондем. Мо зуд
аќидае, ки то ин дам чанд ваќт дар ташкилоти
мо муњокима шуд, љорї намудем. Ман танњо
метавонам муњимии чунин маълумотњоро барои ташкилотњое, ки акнун барномањои хусусии амонатгузориро оѓоз мекунанд пешнињод
намоям онњо метавонанд маълумотњои боваринокро аз дасти якум, аз иштирокчиёни
тренинги маърифати молиявї дастрас намоянд. Оиди масъалањои бо маблаѓњои њангоми
сессияњои илмии барномаи маърифати
молиявї вобаста сухан рондан осон аст, назар
ба тањќиќотњои махсуси тањия намудан ва истифодаи њарду нуќтаи назар дар як ваќт баланд бардоштани сифати маълумотњоро хеле
имконият медињад.
Иштирокчии машварати бањогузорї

Дастурдињандагон
Намояндагони баъзе ташкилотњои маблаѓгузории
хурд доираи пурраи чорабинињоро оиди рушди
иќтидор гузашта мавќеъмуайянкунї ва тренинг
барои датурдињандагонро, ки аз паси онњо таълим
дар љойњо ба вуљуд овард дохил карда, инчунин
мубодилаи таљрибањо ва семинари бањогузориро
ба амал оварданд. Дастурдињандагон маљмўи
пурраи маводњои таълимиро барои гузаронидани
машѓулиятњо ва машваратњо дар љойњо ба даст
оварданд. Маљмўи маводњо роњбариро барои гузаронидани тренингњо ва инчунин воситањоро барои машварањои шахсї дар бар мегирад. Методо-

Маълумотњои тањќиќотњои маркетингї
Иштирок дар барномањои маърифати молиявї имконияти иловагї бо мизољон оиди талаботњо ва
афзалиятњои онњо сўњбат кардан аст. Дар сўњбати
шахсе, ки барои ташкил намудани муњити боварї
мусоидат мекунад, дастурдињанда имконият дорад,
љанбањои гуногуни идоракунии буљаи оилаи мизољ
ва инчунин таѓйиротњои дар ин соња љойдоштаро
фањмад. Ташкилотњои бобарор мефањманд, ки
ин маълумотро барои такмилдињии минбаъдаи
мањсулот чї хел истифода баранд. Ин барои ошкор
сохтани соњањои иловагї кўмак мерасонад, ки
ќабули чорањои зарурї муњим аст ё диќќати љиддї
ба нуќтаи назари ширкати иттилоотонї оиди пешрафти натиља равона кардан аст.

Дастурдињандагон , Душанбе, апрел 2011

логияи интерактивї ва љолиб дар давоми тамоми
лоиња истифода шуд, ки малакањои иштирокчиёни
тренинг ва машваратњоро дар ин соња имконияти
ташкил кардан ва вусъат доданро дод.
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Дастурдињандагон манфиати мазмунро дар наќшаи
касбї ва шахсї эътироф намуданд. Њангоми вохўрии
охирин онњо бо мисолњои хеле зиёди нишондињанда
мубодила намуданд, ки бисёре аз онњо дарсњои
идоракунии молиявиро пеш аз њама дар буљети хусусии оилавї ва буљети хешутаборон истифода намуданд. Чунин мавзўъњо, ба монанди гузориши
маќсадњои молиявї, иќтидори амонатгузорї, фонди фавќуллода ва банаќшагирии молиявї одатан аз
љониби дастурдињандагон номбар шудаанд, аз рўи
фикри онњо аз њама муфид буданд.
Бисёр
мавзўњое,
ки
њангоми
омўзиши
дастурдињандагон равшан гардида буданд, пурра
дар кори њаррўза дар доираи ўњдадорињои стандартии дастурдињандагон на танњо њангоми гузарондани тренингњо, балки умуман барои намуди фаъолияти идоракунандаи муоширати бевосита ва мизољон
истифода бурда мешавад. Ќисми ба малакаи муошират бахшида унсури барномаи тренинг буд, он
машѓулиятњои тачрибавии зиёдро дар бар мегирифт,
ки барои ба даст овардани пешравї дар соњањои
минбаъдаи малакањо кўмак намуданд:
• Тартиб додани саволњо ва фаъолона шунидани
онњо,
• Самаранок расондани нуќтаи назарњо,
• Кор бо норозї будани мизољон,
• Таъмини мувофиќати байни талаботњои мизољону
мањсулот ва хизматрасонињои ТМХ,
• Рекламаи самараноки ТМХ ва таъмини афзалият
дар назди раќибон.
Иштирокчиёни чорабинии лоиња аз рўи рушди
иќтидор бастаи маводњоро барои таълим модули
таълимии «Ояндаи худро ба наќша гир» (гурўњи
ва шахсї) гирифтанд ва инчунин созгор намудани он бо дарназардошти дархости шунавандагони
мушаххас дар наќшаи мундариља ва сохтор (ваќт,
интихоби мавзўъ, сатњи љузъњо, наќд ва набудани
вазифа барои хона, бо тайёрї ё бе тайёрии наќшаи
молиявї) ёд гирифтанд.
Аз рўи мушоњидањои мо сармояњо дар тренинги барномаи маърифати молиявї на танњо барои мизољон
фоидаовар ба назар расиданд, балки барои кормандон барномаи хуби равони рушди касбї шуданд.

оила умумї буда, бинобар ин таѓйиротњо дар ин соња
ба таљдиди назари шеваи муоширати аъзоёни оила
ва на танњо аз рўи масъалањои молиявї оварданд.
Одамон инчунин дар гузориши маќсадњо барои оянда фаъол шуданд, ки ба таѓйири мавќеи шањрвандї
таѓйирот дар интихоби наќшњои гуногуни иљтимої,
афзоиши сатњи муоширати байни аъзоёни оила ва
умуман ба њиссиёти якдилї дар љомеа ва берун аз
он оварда расонд. Њамроњшавии якчанд сессияњо,
ки њангоми онњо иштирокчиён ўњдадорињои худ ва
инчунин имконияту њуќуќњои худро муњокима намуданд, дар раванди муносибатњо бо ташкилотњои
молиявї ба онњо дарки азхудкунї ва мустањкам
намудани он, ки онњо тарафи мустаќил дар
ташкилотњои маблаѓгузорї мебошанд ва на танњо
«гирандагон» ё «мизољонанд».

Мисоли 4
Мо пай бурдем, ки ваќте одамон барои тренинги гурўњии «Ояндаи худро ба наќша гир»
љамъ мешаванд, он умуман таъсири аљиби
иљтимої ба њаёти љомеа мерасонад. Аввалан
ин тренинг барои њама ва њар кас зарур аст
ва на дар оянда, балки бевосита айни замон
худи методологияи тренинг сабаби иштироки фаъолонаро њавасманд намуда, муоширати
байни одамонро, ки њангоми дигар вазъиятњо
имконияти зуд-зуд вохўрдан надоштанд,
мусоидат мекунад ва ба масъалањои њаррўза
људо мешавад, ки онњо умуман якхелаанд.
Ин «чорабинї» дар шањрак ё шањраки хурд
њаќиќист. Ва ин хеле чорабинии илњомбахш
аст, ки имконият медињад ояндаро муњокима
намуда, онро некбинона бањо дињем.

Афзоиши ками боварї ба бозорњои молиявї
ва давлат
дар
интињои тренинг ба 2 ва
4% муносиб ба ќайд гирифта шуд Масалан: Баъди итмоми тренинг индекси боварї ба бозорњои
молиявї умуман аз 3,36 то 3,43 бандњо баланд
шуд, њамон ваќт чун боварї ба давлат инчунин
аз 3,84 то 4,01 баланд шуд. Ин иќтидори маърифати молиявиро њамчун воситаи баланд шудани сатњи боварии ањолї ба давлат бозорњо дар
маънии васеи ин калима нишон дод.

Љомеаи мањаллї
Аљиб, он ки чорабинињо дар доираи барномаи маърифати молиявї дар љомеаи мањаллї ва баланд
бардоштани сатњи саводнокии молиявии байни
онњое, ки дар он иштирок намуданд, имконияти ба
таѓйиротњои иловагї ноил шуданд, ки онњо ба нияти аввалиндараљаи ТМХ дохил намешуданд. Бисёрии онњо бо он далел оварда шуданд, ки масъалањои
буљагардонї ва идоракунии молиявї барои њар як

Иштирокчиёни семинар дар Худжанд, Арванд ва
Микроинвест
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Натиљањо
Афзалиятњои барномаи
маърифати молиявї
Амалї шудани барномаи маърифати молиявї
ба ТМХ дар татбиќи вазифаи иљтимої ва инчунин таъминоти мувофиќати баъзе аз усулњои
њимояи мизољон кўмак мерасонад. Ин инчунин
барои њайати кормандони ба рушди чї касбї
ва чї малакањои касбї мусоидат менамояд, хизматрасонии иловагї мебошад. Аз нуќтаи назари молиявї, маърифати молиявї агар ба тариќи
мувофиќ амалї
шавад, мустањкам кардани
мавќеъ ва хусусияти иљтимоии ТМХ, љалб ва
нигоњ доштани мизољон, вазъиятро бо пўшондану
ќобилияти адо кардани ќарзи мизољон аз њисоби
омўзиши онњо бо усулњои заминавии њисобї намудани ќарзадокунї ва ба шарофати рушди малакаи кормандони ќарзї дар доираи бањодињї
кўмак мерасонад. Он метавонад воситаи муфид
ба соњаи коммуникатсия ба мизољон шуда, имконияти аз худ кардани маълумоти сифатнокро
аз дасти аввал пешнињод менамояд, ки дар оянда
дар раванди тањияи мањсулот ва равандњо дар
ТМХ кўмак мерасонад. Дар баъзе њолатњо он
инчунин манбаи даромадњои иловагї мешавад,
агар хизматрасонињои таълимї дар асоси пўлакї
амалї шуда, инчунин њангоми фўруши мањсулоти
молиявии бо дарназардошти хусусиятнокињои
шахсии мизољони фаъол амалї шавад.

Иштирокчиёни семинар дар Ќурѓонтеппа, Фуруз

Ба таљрибаи тољикї такя намуда, якчанд пешнињод
дар муносибати маърифати молиявї њамчун воситаи мустањкам намудани хусусият ва мавќеи ТМХ
дар бозор кардан мумкин аст.
Якум барномаи маърифати молиявї метавонад воситаи иловагии
коммуникатсионї бо мизољони
имкониятдињандаю боваринок хизмат
мерасонад, чунки он кўмаки ташкил намудани намоишро медињад, ки он оиди мизољон ѓамхорї ва фикр
намуда, ба онњо кўмак менамояд истемолкунандагони хеле иттилоонидашуда шаванд. Маърифати
маблаѓгузориро ба хизматрасонии молиявї илова

намуда, ТМХ ба мизољон кўмаки ошкор намудани талабот ва иќтидор ва инчунин кушодани имкониятњои
молиявии нињониро медињад. Њамин тариќ ТМХ равона кардани дастгирии мизољонро таъмин намуда,
ба онњо ёфтани «мувофиќати аъло» барои истифодаи танњо њамон хизматрасонињои маблаѓгузорї,
ки хеле бомаврид, фоиданок ва дастрас мебошанд
медињад. Ин ба он оварда мерасонад, ки ТМХ, масалан мизољонро ба ќарори нагирифтани ќарз барои маќсадњои муайян метавонад биёрад, њол он ки
бо ќобилияти адои пардохт намудан ва хоњиши ин
ќарзро гирифтани мизољ ботартиб аст.
Ба љои ин мизољ метавонад ќарори иттлоотониро аз
истифодаи хизматрасонињои амонатгузории ТМХ ё
бонк ќабул намояд, ки дар њолати мазкур ба дараљаи
баланди талаботњои он мувофиќат менамояд. Саъю
кўшиши ТМХ аз њама интихоби бењтарини мизољро
дар пешомади дарозмўњлат ба афзоиши боварии
мизољон мусоидат менамояд, ки дар навбати худ
дар нишондињандањои молиявие, ки натиљаи бењтар
шудани вазъ бо пардохтњою дурусткорињо мешаванд, табдил меёбад.
Дуюм, доимо намунањои зиёд аз Осиёи Марказї
ва Аврупо манфиатоварии якљоя кардани маърифати молиявиро дар раванди расонидани
хизматрасонињои молиявї тасдиќ менамоянд. Ин
мисолњо тасдиќ менамоянд, ки ташкилотњои барои
маблаѓгузории хурд ва маблаѓгузорї дар маљмўъ
метавонанд бомуваффаќият дар узаронидани
машѓулиятњои шахсї барои мизољони худ иштирок намоянд. Баъзе ТМХ ташкилотњои азимро
дохил карда, ќарори муњими якљояшавии маърифати молиявї, чун хизматрасонии ѓайримолиявиро
барои гурўњи муайяни мизољон ќабул намуданд.
Масалан: лоињаи баланд бардоштани саводи молиявии ТМХ тањия шуда, гузарондани тренинги
гурўњї ба асоси мунтазам барои шунавандагони
муайянро дохил мекунанд: масалан барои занони дар истењсолот машѓул ё истиќоматкунандаи
дењотї дар ноњияњои дурдаст. Яке аз ташкилотњо
курсњоро барои мизољони ба ќарзњои нави хољагии
ќишлоќ хоњишманд њатмї намуд.
Мо мебинем, ки чї хел ташкилотњо роњњои якљоя
кардани барномањои маърифати молиявиро дар
равандњои мављудбудаи хизматрасонии мизољон
имконияти инро ба асоси аз љињати иќтисодї дуруст, меёбанд.
Сеюм, мо афзоиши шунавандагон ва дараљаи маърифати молиявиро мушоњида менамоем. Шунавандагони асосии чорабинињои таълимї – мизољон, гузарондани чорабинињоро барои кўдакон, наврасон
ва аъзоёни дигари оила баррасї менамоянд. Њамаи
ТМХ-и дар лоиња иштироккунанда ќарор ќабул
карданд машѓулиятњои илмиро ба афзоиши саводи молиявї барои њайати кормандон, бо алби камаш кормандони ќаторї бо маќсади таъмини якљоя
кардани консепсияњои афзоиши саводи молиявї
дар фаъолияти њаррўзаи онњо гузаронанд.
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Чорум, якчанд навъи гузарондани барномањои
маърифати молиявї мављуданд, ки барои
ташкилотњои гуногуни бо иќтидори гуногун таъин шудаанд. Барномањои таълимї метавонанд
ба дараљаи кофї зуд-зуд ду-се маротиба дар як
сол гузаранд ё онњоро ба дигар лоињањои рушди
иќтидор, ки барои ин гурўњњои маќсаднок дар асоси мунтазам ё чун чорабинињои махсус гузаронда
мешаванд, мегузаронанд. Рафтори имконпазирро ба таљњизонидани якчанд ТМХ хурд, ки гузарондани машѓулиятњои гурўњии илмиро њангоми
мавсими бекорї як маротиба дар як сол тасмим

гирифтанд. Яке аз ТМХ имконияти тањияи минбаъдаи воситањои машваратњои шахсї ва якљояшавии
онњоро ба сифати хизматрасонињои ѓайримолиявї
барои мизољон баррасї менамояд, ки барои онњо
экспертони ќарзї ва сардорони шўъбањои амонатї
љавоб мегўянд. Интихоби сохт аз афзалияте, ки
ТМХ барои худ мебинад, алалхусус аз нуќтаи назари ниятњои он вобаста аст ва инчунин харољотњои
вобастабуда (иловагї) ва имкониятњои ба амал баровардани чорабинињои таълимї дар пешомади
дарозмўњлат. Умуман, њар як ташкилот метавонад
сохти мувофиќро ба шавќ ва имкониятњои он ёбад.

Лоињаро ICCO маблаѓгузорї намудааст.
ICCO

– ташкилоти байнидинї оиди рушди њамкорист. Ин ба ташкилотњои мањаллї ва
шабакањои дастгирии молиявї ва машварат пешнињод менамояд, ки онњо дар соњаи таъмини дастрасї ба хизматрасонињои асосї фаъолият намуда, рушди устувори иќтисодиро нишон
дода, барои барќарор намудани сулњ ва демократия кўмак мерасонад. ICCO дар 41 давлатњои
Африќо, Осиё, Амрикои Лотинї ва Аврупои Шарќї фаъолият мекунад.Тарафњои боќуввати
худро самаранок истифода намуда, он иттифоќи ICCO бо Edukans, Kerk in Actie, Oikocredit,
Prisma, Share People-ро ташкил намуд. Ба ѓайр аз ин он бо шарикони дар Нидерландия, дар тамоми Аврупо ва тамоми љањон њамкорї менамояд. ICCO бо ташкилотњои рушд, ташкилотњои
љомеаи шањрвандї, њамчунин ташкилотњои рушд, ташкилотњои таълимї ва соњибкориро дохил њамкории зич дорад. Бо кўмаки
ин барномањо ICCO кўшиш менамояд сањми худро барои бењтар намудани шароити зиндагии одамон дар Амрикои Лотинї, Осиё,
Африќо ва Аврупои Шарќї гузошта, ба онњо аз љињати иќтисодї мустаќил буданро кўмак мерасонад. Маълумоти иловагї дар бораи
ICCO дар сомона: www.icco.nl.

Лоињаро ММХ якљоя бо МТРМХТ (сохтори АТМХТ) амалї намуд.
Маркази маблаѓгузории хурд: дар маќоми ташкилоти бедаромад соли 1997 асос ёфтааст. Мар-

кази маблаѓгузории хурд (ММХ) марказ ва шабакаи маблаѓгузории хурди захиравии 105 ташкилотњои
маблаѓгузории хурдро аз 32 давлати Аврупо ва Осиёи Марказї муттањид месозад. Дар байни аъзоёни
ММХ бонкњо, ташкилотњои ѓайридавлатї, сармоягузорони иљтимої ва тиљоратї, агентињои рушд
ва ташкилотњои байналмиллалии хусусї ихтиёрї њастанд. Вазифаи ММХ: Дар мубориза бар зидди
камбизоатї ва рушди иќтидори инсонї сањми худро гузошта, бахши даромадноки маблаѓгузории хурдро
аз љињати иќтисодї ва иљтимої муайян дастгирї намуда, хизматрасонии молиявї ва ѓайримолиявиро ба талаботи доираи васеи
оилањои бо даромадњои кам ва соњибкорони мувофиќро пешнињод менамояд. Минбаъда сарвари минтаќавии соњаи маблаѓгузории
хурд, ММХ кўшиш мекунад, ки усулњои пешќадамро рушд намуда, навовариро њавасманд намуда, ба фаъолияти соња таъсир расонад. То соли 2011 ММХ зиёда аз 1000 дастурдињандагони мањаллиро омўзонда фарогирии зиёда аз 100000 оилањои бо даромадњои
камро дар минтаќаи Аврупо ва Осиёи Марказї ба шарофати иќдомњои маърифати молиявї дар давлатњои бо иќтисодиёти гузаранда
таъмин намуд, Польша, Македония, Босния, Украина, Русия, Булѓория, Венгрия, Грузия, Озарбойдљон, Арманистон, Казоќистон,
Ќирѓизистон ва Тољикистонро дохил намуд. ММХ шарики пешбари лоињаи мазкур баромад мекунад. Маълумоти иловагї дар бораи
Барномаи маърифати молиявї дар сомонаи: www.mfc.org.pl.

МТРМХТ (АТМХТ): Маркази таълимї ва рушди маблаѓгузории хурди Тољикистон – сохтори мустаќили
аз љониби АТМХТ барои гузарондани тренингњои баландсифат ва семинарњои иттилоотї барои бахши
молиявї ва пешнињоди хизматрасонињои тањќиќотї ба бахши маблаѓгузории хурд барои баланд бардоштани
сатњи касбии кормандони ташкилотњои маблаѓгузории хурд ва бонкњои тиљоратї ва барои љорї намудани
воситањо ва технологияи нав. Маълумоти иловагї оиди МТРМХТ ва АТМХТ дар сомонаи: www.amfot.tj.

Рўйхати ташкилотњо:
АТМХТ

ТАХ “АМЛОК”

ТАХ “Арванд”

ТЌХ “ИМОН Интернешнл”
ТЌХ “Мадина ва Хомкорон”

ФЌХ “Боршуд”

ФЌХ “ЉОВИД”

ТЌХ “Мењнатобод”

ТЌХ “ФУРУЗ”

ТАХ “Киропол экспресс”

ФЌХ “МикроИнвест”

ФЌХ “Нов кредит”

ТЌХ “Рушди Помир”
Рўйхати дастурдињандагони дар доираи лоиња омўзондашуда, дар сомонаи: www.mfc.org.pl.
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