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“Тасдиқ шудааст” 

Бо Қарори Шӯрои нозирони 

Хазинаи суғуртаи  

пасандозцои шахсони воқек 

№ 19 аз “ 12“ декабри  2019с. 

 

 

Методикаи бацодиции андозаи цадди ақали кифоятии маблағи 

Хазина суғуртаи пасандозцои шахсони воқек 

 

1. Муқаррароти умумк 
 

1. Методикаи мазкур усулцои бацодиции андозаи цадди ақали 

(минималии) кифоятии маблағцои (захирацои) Хазинаи суғуртаи 

пасандозцои шахсони воқеиро (минбаъд – Хазина), ки барои 

пӯшонидани касри Хазина цангоми бавуҷудоии он зарур аст, муайян 

менамояд. 

2. Бацодицк ва муайян намудани сатци цадди ақали кифоятии 

маблағцои Хазина бо мақсади таъмини устувории молиявии Хазина 

цангоми иҷрои ваколат ва уцдадорицои худ дар назди пасандоздорон, 

аз ҷумла пардохти ҷубронпулии суғуртавк цангоми ба вуқуъ омадани 

цолати суғуртавк дар ташкилотцои қарзк - узви низоми суғуртаи 

пасандозцои шахсони воқек, ба роц монда мешавад. 

3. Методикаи мазкур бацодиции андозаи цадди ақал 

талабшавандаи захирацои Хазинаро дар асоси усулцое, ки вазъи 

интизоршаванда ва/ж ғайричашмдошти сенарияи муқаррарк ва/ж 

номусоид бе назардошти эцтимолияти хавфи системавии низоми 

бонкк, инчунин сенарияи бадтарини эцтимолияти сар задани буцрони 

системавиро ба инобат мегирад, арзжбк менамояд. 

4. Бо дарназардошти он, ки маблағцои Хазина маъмулан бояд 

танцо дар мавриди буцронцои нисбатан хурд ва мацдуд кифоятк 

дошта бошанд, цангоми мавҷудияти цолати таҷамуъи 

(консентратсияи) баланд дар низоми бонкк, ки қисмати зижди 

амонатцо ба якчанд бонки калон ж худ системавк рост меояд, 



2 
 

муфлисшавии чунин бонкцо метавонад боиси талаф шудан ва ба 

итмом расидани кулли маблағцои Хазина гардад.  

Бинобар ин, цангоми арзжбии андозаи цадди ақали захирацои 

Хазина, пеш аз цама цолате дар назар дошта мешавад, ки дар он 

эцтимолияти хавфи системавк вуҷуд надошта бошад. Бо вуҷуди ин, 

цангоми гузаронидани бацодиции эцтимолияти норасоии маблағцои 

Хазина, дар алоцидагк ноустувории эцтимолии бонкцои калонро низ 

ба назар гирифтан муцим аст, зеро цамаи иштирокчижни низоми 

суғуртаи пасандозцо ва низоми нигоцдории суботи молиявк (“financial 

safety net”) бояд дар цалли вазъи мушкилии хусусияти системавк 

дошта сацмгузор бошанд. 

5. Дар методикаи мазкур мафцумцои зерин истифода мешаванд: 

- ҷубронпулии суғурта – маблағе, ки мутобиқи Қонуни 

Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи суғуртаи пасандозцои шахсони 

воқек" пасандоздор цангоми фаро расидани цолати суғуртавк ба 

гирифтани он цуқуқ дорад; 

- маблағи Хазина – пардохтцои ташкилотцои қарзк, даромад аз 

сармоягузорк, маблағе, ки аз Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон қарз 

гирифта шудааст, маблағцое, ки дар раванди барцамдиции 

ташкилотцои қарзк бозпас гирифта шудаанд, дигар маблағцое, ки 

қонун манъ накардааст; 

- касри Хазина – нокифоя будани маблағцои Хазина барои 

пардохти ҷубронпулии суғурта ба пасандоздорон; 

- маблағе, ки барои пардохти ҷубронпулии суғурта зарур аст 

– андозаи цадди ақали кифоятии маблағи Хазина; 

- андозаи цадди ақали кифоятии маблағи Хазина – цадди ақали 

кофии маблағцо, ки ба сифати маблағи буферк барои нигоцдории 

эътимоди ацолк ба низоми суғуртаи пасандозцо ва иҷрои 

уцдадорицои Хазина дар назди пасандоздорон цангоми фаро расидани 

цолати суғуртавк баромад намуда, агар маблағцои Хазина аз андозаи 

муайяншудаи цадди ақал камтар бошад, дар ин сурат комилан цолати 

касри Хазина ба вуҷуд меояд;  
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- захираи устуворк/бехатарк (пардохтпазирк) – барзиждии 

андозаи воқеии маблағи Хазина аз нишондицандаи цадди ақали 

назоратк, ки дар асоси тацлили тахассусии хавфцо бацо дода мешавад; 

- цолати суғуртавк - барцамдиции маҷбурии ташкилоти қарзк 

тибқи қарори суд бе ж бо асосцои муфлисшавк мутобиқи Қонуни 

Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи барцамдиции ташкилотцои қарзк", 

ки сабаби ба вуҷуд омадани уцдадории Хазина оид ба ҷуброни пули 

суғурта ба пасандоздорони ташкилоти қарзии муфлисшуда мегардад. 

 

2. Усулцои муайян намудани сатци цадди ақали кифоятии 

маблағцои Хазина 
 

6. Усули зерин андозаи цадди ақали кифоятии маблағцои 

Хазинаро дар асоси усули дискретсионии тақсимоти талафот (яъне 

пардохти ҷубронпулии суғуртавк), аз ҷумла талафоти сатци муътадил 

ж мижнаи Хазина дар шароити фаъолияти муътадили низом ва/ж 

талафоти ғайричашмдошти Хазинаро дар цолати бӯцронк муайян 

менамояд, ки истифодаи маълумотро аз давраи таърихии цолатцои 

қаблии муфлисшавк ва пардохтцои дахлдори ҷубронпулии 

суғуртавии Хазина ба пасандоздорони ташкилотцои қарзии хурд ва 

мижна пешбинк менамояд. 

7. Дар доираи ин усул цисоби тақсимоти талафоти давраи 

бӯцронк дар давоми муддати тӯлонии таърихк гузаронида мешавад. 

Таърихи муфлисшавицо нишон медицад, ки мушкилицо дар низоми 

молиявк асосан дар як вақти кӯтоци мутамарказ ба вуқуъ омада, пас аз 

он хати рости (каҷхаттаи) танцо якчанд цолати муфлисшавк ж ин ки 

умуман набудани чунин цолатцо дар муддати тӯлонии вақт мушоцида 

мегардад. Усули васеъ истифодабарандаи тақсимоти талафотро барои 

талафоти умумии солона метавон бо роци математикк чунин цисоб 

кард: 
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                                                                                               J 

                                     Z = Σ Zt( j )                                                                      (1)            
                                                                                             j=1 

ки дар инҷо, Z - талафоти умумии солонаи Хазина; t = 1, 2, ... - 

давраи дискретк бо ифодаи солона. 

Усуле, ки аз таърихи муфлисшавицо моцият мегирад, асосан ба 

арзжбии талафоти умумии Хазина дар чунин даврацои номусоид ва 

давомнокии бӯцрон, шумораи муфлисшавк, миқжси талафот ва 

андозаи ҷубронпулк барои пасандозцои суғурташуда нигаронида 

шудааст. 

8. Дар доираи усули мазкур бо назардошти рушд ва тағйироти 

сохторк дар низоми молиявк, интерполятсияи цолатцои бадтарини 

давраи таърихк гузаронида мешавад. Бо истифода аз маълумоти 

даврацои гузашта тамоюлцои умумии (бузургицои цадди ақал/цадди 

аксар ва мижна) талафоти цар як давраи алоцидаи таърихи 

муфлисшавк тасниф карда мешаванд: 

 

Z t = ave, min, max [


J

j

j
tZ

1

)( ]     (2) 

9. Бо роци интерполятсияи тамоюлцои умумк, бо назардошти 

сатци иловагии тахминии захираи бехатарк (Ms) цосили цадди ақали 

талабшаванда аз таърихи муфлисшавк муайян карда мешавад: 

 

R min = Zt + Ms                        (3) 

 

10. Ҳангоми цисоб кардани сатци цадди ақали кифоятии маблағи 

Хазина, бояд ки тағйироти андозаи ҷубронпулии суғуртаро дар ин ж 

он давраи цолати суғуртавк дар ташкилотцои қарзк ба назар гирифт. 

Дар цолати ҷой доштани тағйиржбк ж зиждшавии андозаи 

ҷубронпулии суғурта, коэффитсиенти андозаи уцдадорицои 
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потенсиалии Хазина (LR) дар давраи ҷорк нисбат ба арзиши мижнаи 

уцдадорицои потенсиалии даврацои гузашта цисоб карда мешавад (Lt-

1): 

LR =  
  

 

 
∑     
 
   

     (4) 

 

11. Ҳамин тариқ, дар асоси усули дискретсионк бацодиции сатци 

цадди ақали кифоятии маблағи Хазина бо роци зарби коэффитсиенти 

уцдадорицои потенсиалк ба андозаи муайяншудаи талафот аз 

таърихи муфлисшавк (Rmin), инчунин хароҷоти ҷории амалижтии 

Хазина (ε) гузаронида мешавад: 

 

RDIFmin = Rmin * LR + ε    (5) 

 

12. Ғайр аз ин, бацогузории буферцои захиравии минималк бо 

усули стандартии тацлили эцтимолияти муфлисшавк дар асоси 

арзжбии рейтинги кредитк дар цолати ташкилотцои қарзии хурд ва 

мижна цамчун захираи иловагии бехатарк ба баробарии (5) гузаронида 

мешавад. 

Бояд қайд намуд, ки набудан ж мушкилии дастрасии чунин 

маълумоти эътиборнок, барои истифодаи усули арзжбии рейтинги 

кредитк ҷицати бацодиции буфери (маблағи) цадди ақали лозимии 

Хазина имкон намедицад. Аз ин рӯ, ба сифати прокси 

(ҷойивазкунанда) ба маълумоти дастраснабудаи рейтингк усуле 

истифода мешавад, ки он дар асоси рейтинги назорати дохилк 

(CAMELS) ва дигар нишондицандацои устувории молиявии 

ташкилотцои қарзк асос жфтааст. 

13. Бо усули мазкур цар як ташкилоти қарзии алоцида 

(ташкилотцои амонатии қарзии хурд, бонкцои хурд ва мижна) аз рӯи 

панҷ нишондицандаи низоми CAMELS, яъне аз рӯи дараҷаи 
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кифоятии сармоя (C), сифати дорок (A), даромаднокк (E), 

пардохтпазирк (L) ва цассосият ба хавфи бозорк (S) бацо дода 

мешавад. Дараҷаи эцтимолияти муфлисшавк (р) барои цар як омил 

вобаста ба тацлили тамоюлцои нишондицандацои устувории молиявк 

ва иҷроиши меъжрцои танзимкунанда аз ҷониби ташкилотцои қарзк, 

дар миқжси аз 0 то 5 (бо фоиз) арзжбк карда мешавад. Дар баробари 

ин, рейтинги баробар ба сифр цамчун бецтарин ва баробар ба панҷ 

бошад бадтарин дониста мешавад. Дар шакли ҷадвалк он ба таври 

зерин оварда мешавад: 

 

 Ташкилотцои қарзк  Эцтимолияти 

муфлисшавк  

Бонк 

1 

Бонк 

2 

Бонк 

3 

Бонк 

4 

 p0 

% 

p1 

% 

p2 

% 

p3

% 

p4

% 

p5

% 

1. С - Сармоя             

2. A - Дороицо            

3. E – Даромадноки            

4. L – Пардохтпазирк             

5. S – Ҳассосият            

 

14. Бо истифода аз бацодиции ҷадвали дар боло овардашуда, 

барои муайян намудани захираи иловагии цадди ақали бехатарии 

Хазина циссацои таркибии хавф тариқи зарб задани коэффитсиенти 

эцтимолияти муфлисшавк ба уцдадорицои потенсиалии Хазина дар 

назди ташкилоти қарзк, цисоб карда мешаванд. Ҷамъи цосили 

коэффитсиенти эцтимолияти муфлисшавк ва уцдадории потенсиалк 

(CPD) барои цар як ташкилоти қарзк тибқи формулаи зерин цосил 

карда мешавад:  

 

        ∑ ∏     
  

   
 
       (6) 
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дар инҷо, p - эцтимолияти муфлисшавии ташкилоти қарзк; BL - 

уцдадорицои потенсиалии Хазина дар назди ташкилоти қарзк. 

15. Дар натиҷа, бо истифодаи усули бацодиции эцтимолияти 

муфлисшавк дар асоси рейтинги назорати дохилк (CAMELS) ва дигар 

нишондицандацои устувории молиявии ташкилотцои қарзк, сатци 

воқеии цадди ақали кифоятии маблағцои (буфери) Хазина барои 

ташкилотцои қарзии хурд ва мижна (RDIFRmin) цисоб карда мешавад: 

 

RDIFRmin = RDIFmin + CPD    (7) 

 

16. Барои бацодиции сатци цадди ақали кифоятии маблағцои 

Хазина дар шароити бӯцрони системавк, истифодаи усуле, ки дар 

бандцои 11-14 методикаи мазкур шарц дода шудааст, аммо дар асоси 

тацлили эцтимолияти муфлисшавк цангоми муайян кардани захираи 

иловагии бехатарк барои бонкцои калон ва низомташкилкунанда ба 

роц монда мешавад. 

 

3. Бацодиции тахассуск (экспертк) 
 

17. Вобаста аз андозаи цисобкардашудаи цадди ақали кифоятии 

маблағцои Хазина мувофиқи баробарии (7), тақсимоти байни 

гурӯццои гуногуни ташкилотцои қарзк бо эцтимолияти пардохти 

ҷории ҷубронпулии суғурта, бацодиции экспертии цадди аққали 

маблағи Хазина истифода мешавад. 

18. Дар мисоли ҷадвалцои зерин, шумори дилхоци ТАҚХ-и хурду 

мижна ва бонкцоро дар мавриди дар як вақт пардохтани ҷубронпулии 

суғурта метавон гуруцбандк намуд: 
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Агар RDIFRmin = 

50 млн. 

ТАҚХ хурд 

(26) 

ТАҚХ 

мижна (2) 

ТАҚХ     

калон (1) 

Бонкцои 

хурд (6) 

Бонкцои 

мижна (4) 

Сенарияи 1 Ҳама  (1) – Ҳама  – 

Сенарияи 2 – – – – Ҳама 

Сенарияи 3 Ҳама – – Ҳама (3) 

Сенарияи 4 – – – Ҳама  Ҳама 

Сенарияи N < < < < < 

      

      

Агар RDIFRmin = 

80 млн. 

ТАҚХ хурд 

(26) 

ТАҚХ 

мижна (2) 

ТАҚХ калон: 

(1) 

Бонкцои 

хурд (6) 

Бонкцои 

мижна (4) 

Сенарияи 1 Ҳама – – Ҳама  Ҳама 

Сенарияи 2 Ҳама Ҳама – Ҳама (1) 

Сенарияи 3 (1) (1)  Ҳама Ҳама 

Сенарияи 4 Ҳама Ҳама – – (2) 

Сенарияи N < < < < < 

 

 

 


