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  ҶСК «Бонки Эсхата» бузургтарин бонки хусусии чакана мебошад, ки дар рушди 

иқтисодиёти кишвар ва нигоҳ доштани эътимоди мардум ба низоми бонкӣ дар  

 маҷмӯъ нақши муҳим мебозад.

  Яке аз саҳомони Бонк Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд (БАТР/EBRD), шарики 

боэътимоди байналмилалӣ мебошад, ки дар ҳавасмандгардонии дигаргуниҳои 

иқтисодӣ, ислоҳоти низоми бонкӣ, рушди фаъолияти хусусӣ ва соҳибкорӣ дар 

кишварҳои мухталифи ҷаҳон таҷрибаи беҳамто дорад, ки Бонки Эсхатаро ягона 

бонки дорои саҳмдори хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон месозад, ки стандартҳои 

баланди идоракунии корпоративӣ, мусоидат ба устувории иҷтимоӣ ва экологӣ ва 

риояи меъёрҳои баланди ахлоқӣ дар фаъолияти бонкиро таъмин менамояд.

  Бонк фаъолияти амалиётии худро соли 1993 оғоз карда, дар тӯли солҳои 

мавҷудияти худ, тамоми солҳои тағйирот ва ташаккули низоми устувори 

молиявии кишварро бо мизоҷон паси сар карда, сазовори садоқати онҳо 

гардидааст. Бонк, ки таърихан дар соҳаи интиқоли пул ва амалиёти мубодилаи 

асъор дар Тоҷикистон пешсаф буд, ҳоло дар раванди дигаргунсозии ташкилӣ бо 

ҳадафи стратегии коҳиш додани вобастагии худ аз тиҷорати интиқоли пул ва 

ишғоли мавқеи пешсаф дар бозори бонкӣ ҳамчун бонки чаканаи мукаммал ва бонк 

барои мизоҷони Микро ва ТХМ қарор дорад.

  Дар айни замон "Бонки Эсхата" яке аз бонкҳои боэътимод ва низомсози 

Тоҷикистон буда, дорои самаранокии баланди амалиётӣ, маданияти 

корпоративии инкишофёта мебошад, ба баробарии гендерӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ 

зоҳир менамояд, дорои бренди шинохтаи корпоративӣбуда,аз ҷиҳати 

даромаднокӣ дар байни муассисахои молиявии кишвар ҷои дуюмро 

ишғолмекунад.

  Бонк бо агентиҳои рейтингии байналмилалӣ, ки баҳодиҳии мустақили 

фаъолияти молиявииБонкро анҷом медиҳанд, ҳамкории зич дорад. Агентии 

Moody's Investors Service дар солҳоиохир фаъолияти Бонкро аз рӯи ҷадвали 

рейтинги B3 (Би 3-Мудис Инвесторс Сервис) (2011-2021) бо дурнамои "устувор" 

арзёбӣ кардааст.

  Бонк тӯли солҳои зиёд шарики боэътимоди бисёр ширкатҳои молиявии 

байналмилалӣ ва ҷомеаи сармоягузорӣ буда, дорои бартарии устувори иштирок 

дар барномаҳои гуногуни байналмилалӣ ва лоиҳаҳои инноватсионӣ, ҷалби 

захираҳои институтҳои молиявии байналмилалӣ ва сармоягузорон, аз қабили IFC, 

KfW, BlueOrchard Microfinance Fund, БАТР, Фонди бозтамвили Symbiotics, DWM, 

Incofin, ADB мебошад.   
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Муқаддима:



    Татбиқ ва ҳифзи ҳуқуқҳои саҳмдорони Бонк аз ҷониби Шӯрои нозирон таъмин 

карда мешавад, ки ҳамаи аъзоёни он дорои таҷрибаи густурдаи байналмилалӣ ва 

донишҳои соҳавӣ мебошанд, ки барои идоракунӣ ва назорати самараноки 

ташкилоти молиявӣ бо мақсади ноил шудан баҳадафҳои стратегии Бонк заруранд. 

Аксарияти аъзоёни Шӯрои нозирон директорони мустақил мебошанд, ки 

таҷрибаи касбии онҳо мувофиқати тамоми фаъолияти Бонкро ба стандартҳои 

баландтарини поквиҷдонӣ мувофиқи таҷрибаҳои беҳтарини байналмилалӣ 

таъмин мекунад.

    Бонк аз ҷиҳати инфрасохтори шабакаи банкоматҳо ва шабакаи POS-терминалҳо 

дар кишвар ба сегонаи пешқадам дохил шуда, барои таъмини аҳолӣ бо пули нақд 

бонки низомсоз мебошад, ҳангоми ин, пардохтҳои ғайринақдӣ ва рақамикунонии 

тиҷорати бонкиро фаъолона рушд медиҳад. Бонк хизматрасонии мобилиро 

фаъолона инкишоф дода, аз рӯи маъруфияти барномаи мобилии Эсхата онлайн ба 

сегонаи пешсафони ҶТ дохил мешавад.

  Табдилдиҳии ESG самти афзалиятноки фаъолияти Бонк буда, ба сатҳи ҳадафи 

стратегӣ бароварда шудааст, ки дар сатҳи Шӯрои нозирони Бонк тасдиқ шудааст.

  Бонк барои омӯзиш ва рушди кормандон ба таври назаррас маблағгузорӣ 

менамояд, механизмҳои интихоб, мутобиқсозӣ ва роҳнамоӣ амалӣ карда шудаанд 

ва барномаи стратегии захираи кормандон ҷорӣ карда шуда истодааст.

   “Бонки Эсхата” ноил шудан ба ҳадафҳоро идома медиҳад. Мо итминон дорем, ки 

таҷрибаи зиёде, ки Бонк дар тӯли солҳои мавҷудияти худ ҷамъ намудааст ва риояи 

стратегияи Бонк, ки ба таҳкими минбаъдаи мавқеъи он ҳамчун яке аз муассисаҳои 

молиявии пешбар ва устувори ҶТ равона карда шудааст, гарави анҷомдиҳии 

бомуваффақи боз ҳам лоиҳаҳои зиёдтар дар оянда хоҳад буд.

    Мо баҳри рушд имконият фароҳам меорем!

    Бонки Эсхата: "Бо ҳам ба сӯи комёбиҳо!»

02



Фасли 2: Бахши молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон

    Айни ҳол, бахши молиявии Тоҷикистон давраи афзоиш, сармоягузорӣ, тафриқа, 

рақобати афзоянда ва таҳкими вазъи куллии иқтисодиро аз сар гузаронида 

истодааст. Бонкҳо ба тағйирёбии фазои танзимкунанда, афзоиши сатҳи 

рақобатпазирӣ ва афзоиши интизориҳои ҷонибҳои манфиатдор фаъолона 

вокуниш нишон медиҳанд.

   Низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар айни замон бо чунин хусусиятҳо, ба 

монанди, кӯшиш ба шаффофият, ҳисоботдиҳӣ ва самаранокӣ тавсиф карда 

мешавад, зеро заминаи қонунгузории кишвар мутобиқи талаботи стандартҳои 

байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ташаккул ёфта истодааст.

   Бо назардошти бозори дар марҳилаи рушд қарордошта, Бонк ҷиҳати ноил шудан 

ба СМР ҶТ тавассути иштироки фаъолона дар ҳаёти иҷтимоии аҳолӣ, инчунин 

пешниҳоди маҳсулоти ғайрибонкии махсусгардонидашуда барои баланд 

бардоштани саводнокии молиявӣ ва рушди соҳибкорӣ, ҳадафи ҳамкорӣ бо 

давлати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дорад. Бонк ба модели чандири шабакаи филиал 

бо равандҳои дохилии автоматикунонидашуда ва рақамӣ барои таъмини дастрасӣ 

дар тамоми гӯшаҳои кишвар равона карда шудааст.

  Рушди минбаъдаи амалии тиҷорати пасандозӣ ва қарзӣ бо мақсади 

диверсификатсияи даромадҳо ба Бонк имкон медиҳад, ки модели устувори 

тиҷоратро ба вуҷуд оварад ва ҳамзамон даромади комиссиониро афзоиш диҳад. 

  Ба роҳ мондани муносибатҳои дарозмуддати молиявии шарикӣ бо мизоҷони 

хусусӣ, тиҷорати микро ва ТХМ тавассути маҳсулоти қулай, талабшаванда ва 

хизматрасонии зуд ва босифат барои нишон додани ташкилот ҳамчун бонки пурра 

амалкунандаи пешрафтаи чакана дар бозор имкон медиҳад.
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Фасли 3: Миссия ва арзишҳои Бонк

    Миссия:

“Фароҳам овардани имконият баҳри рушд”

Арзишҳои Бонк:

   1. Ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳ. Мо ба рушду пешравӣ бо зоҳир намудани ғамхорӣ ва 

таваҷҷӯҳ нисбати ҳамаи шарикони худ-саҳомон, ҳамкорон ва кормандон, мизоҷон 

ва танзимгарон, ҷомеа ва муҳити худ кӯшиш ба харҷ медиҳем.

    2. Бовиҷдонӣ ва Салоҳият. Дар кори худ мо мувофиқи принсипҳои Бовиҷдонӣ, 

Шаффофият ва Салоҳияти баланди ихтисос амал мекунем.

  3.Эҳтиром. Мо ба шарикони худ бо эҳтироми бузург муносибат мекунем. 

Эҳтироми ҳамдигар байни ҳамкорон ва кормандон новобаста аз мансаб, барои мо 

бениҳоят муҳим аст.

Мо барои рушди касбии кормандони худ шароити мусоид фароҳам меорем.

Мо барои мувофиқа намудани фаъолияти худ бо таҷрибаи пешқадами бонкӣ ва 

меъёрҳою талаботҳои милливу танзимкунанда вазифадор мебошем.

Мо ҷомеаи маҳаллиро дастгирӣ мекунем ва дар бунёди ояндаи дурахшон ва 

бехатар барои наслҳои ҳозира ва оянда мусоидат мекунем.

    4.Навоварӣ. Мо пайрави барномаҳо ва технологияҳои инноватсионӣ мебошем, 

ки моро барои пешниҳод намудани беҳтарин хизматрасонӣ ва беҳтарин маҳсулот 

ба шарикони худ водор месозанд.

Мо байни шарикони худ навоварӣ ва рӯҳияи соҳибкориро дастгирӣ мекунем.

    5.Эътимоднокӣ. Мо шарики боэътимод ҳастем ва хоҳем монд, зеро ки мо ҳеч гоҳ 

ба ивази манфиатҳои кӯтоҳмуддат аз арзишҳо асли ва шаъну шарафи худ даст 

намекашем.

Шиори Бонк:

    Бонки Эсхата на танҳо шарики молиявии мизоҷ мебошад, балки Бонк ёрирасони 

мизоҷ дар бунёди ояндаи ӯ ва якҷоя ба даст овардани комёбиҳои нав мегардад. Ин 

аст, ки Бонк дар бозори хизматрасониҳои молиявӣ худро таҳти шиори зерин 

нишон медиҳад: 

«Бо ҳам ба сӯи комёбиҳо»!  
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Рисолат:

1. Ғамхорӣ
ва таваҷҷӯҳ 

2. Бовиҷдонӣ
ва касбият 

3. Эҳтиром

4. Навоварӣ

5. Эътимоднокӣ



  Татбиқи ҳадафҳои стратегӣ танҳо дар сурати ташкили модели самаранок ва 

муосири идоракунии корпоративӣ имконпазир аст. Ҳадафи стратегӣ дар соҳаи 

идоракунии корпоративии Бонк такмили минбаъдаи он ва самти баланд 

бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти идоракунии Бонк, инчунин 

самаранокӣ ва масъулияти кормандони он мебошад, ки ҳар яки онҳо дар 

фаъолияти худ аз рӯи принсипҳои поквиҷдонӣ, беғаразӣ, конструктивӣ ва 

корозмудагӣ амал мекунанд.

   Ба ҳайати сохтори саҳмдорони Бонк, ба ҷуз саҳмдорони хусусии маҳаллӣ, дар 

тӯли солҳои зиёд. Бонки аврупоии таҷдид ва рушд (БАТР) бо ҳиссаи саҳмияҳои 

ақаллият (9,7%) дохил мешавад, ки ба нигоҳ доштани принсипҳои оқилонаи 

пешбурди фаъолияти бонкӣ, ҷорӣ намудани низоми боэътимоди идоракунии 

корпоративӣ ва ҳам бо мақсади ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ ва экологӣ мусоидат 

мекунад.

  Низоми ҷории идоракунии корпоративии Бонк имкон медиҳад, ки дар 

муносибатҳои байни Шӯрои нозирон, Раёсат ва саҳмдорон мувозинат нигоҳ дошта 

шавад. Бо назардошти масъулият дар назди мизоҷон, сармоягузорон ва умуман 

ҷомеа, қоидаҳо ва тартиби қабули қарорҳои корпоративӣ муқаррар карда 

мешаванд, ки идоракунӣ ва назорат аз болои фаъолияти Бонкро таъмин мекунанд.

    Дар баробари ташаккули стратегияи корпоративӣ, Шӯрои нозирон пеш аз ҳама 

барои назорат аз болои фаъолияти роҳбарияти иҷроия ва ба даст овардани 

даромади мувофиқ ба саҳмдорон, дар баробари пешгирӣ аз бархӯрди манфиатҳо 

ва таъмини баррасии мутавозини талаботи ба ҳам мухолифи ҷонибҳои 

манфиатдори гуногун масъул мебошад.

   Айни замон, сохтори Шӯрои нозирони Бонк аз директорони мустақил ва як 

нафар директори аз ҷониби БАТР пешниҳодшуда иборат мебошанд, ки иҷрои 

софдилона ва касбии вазифаҳо аз ҷониби онҳо боварии ҷомеаи сармоягузорӣ ва 

ширкатҳоро ба Бонк зиёд мекунад. Ҳамаи аъзоёни Шӯрои нозирони Бонк дорои 

таҷрибаи калони байналмилалӣ ба ҳайси коршиносони молиявӣ ва сармоягузорӣ 

мебошанд, онҳо фаъол мебошанд, корашонро хуб медонанд ва фидокор 

мебошанд–онҳо метавонанд ба равандҳои Бонк зуд ҳамроҳ шаванд ва кори онро ба 

сатҳи баландтар бардоранд.

  Барои амиқтар омӯхтани масъалаҳо ва ташаккули қарорҳои холисона ва 

мустақил, дар назди Шӯрои нозирони Бонк кумитаҳои зерин таъсис дода шуда, 

фаъолияташон фаъолона идома дорад:

     

Фасли 4: Идоракунии корпоративӣ  
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    · Кумитаи аудит:

  —мақоми назорати низоми назорати дохилӣ дар Бонк, ки барои таъмини 
пуррагӣ, дақиқӣ, эътимоднокии ҳисоботи муҳосибӣ ва молиявӣ, ҳисоботи 
молиявии якҷоякардашудаи Бонк масъул аст.

    ·Кумита оид ба комплаенс ва идоракунии хавфҳо:

  —эътимоднокӣ ва самаранокии идоракунии комплаенс-хавф ва такмили 
назорати дохилиро таъмин менамояд

    ·Кумита оид ба идоракунии корпоративӣ, таъинот ва мукофотонӣ:

   —ба идоракунии Бонк мутахассисони соҳибихтисосро ҷалб намуда, барои кори 
бомуваффақияти онҳо шароитҳои зарурӣ фароҳам меорад. Таҷрибаҳои ҷории 
идоракунии корпоративиро таҳлил, баҳодиҳӣ ва таҳия мекунад, инчунин 
ихтилофҳои корпоративӣ ва ахлоқиро ҳал мекунад.

    ·Кумита оид ба табдилдиҳии рақамӣ

   —ба Шӯрои нозирон ва роҳбарияти Бонк оид ба самтҳои афзалиятнок ва 
лоиҳаҳои технологияҳои рақамӣ тавсияҳоро баррасӣ ва таҳия менамояд.

  Дар муддати кӯтоҳ бо мақсади аз ҷониби Шӯрои нозирон иҷрои самараноки 
вазифаҳои худ оид ба роҳбарии умумии фаъолияти Бонк бо мақсади омӯзиши 
амиқи масъалаҳои марбут ба салоҳияти Шӯрои нозирон дар муайян намудани 
стратегия, вазифаҳо ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти Бонк, инчунин таъсиси 
Кумитаи банақшагирии стратегӣ ва Кумита оид ба технологияҳои иттилоотӣ ва 
табдилдиҳии рақамӣ дар назди Шӯрои нозирон дар назар аст.

  Роҳбарии ҷории фаъолияти Бонк ва татбиқи қадамҳои ба татбиқи ҳадафҳои 
стратегӣ нигаронидашуда аз ҷониби Раёсати Бонк таҳти роҳбарии Раиси Раёсат 
амалӣ карда мешавад.
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   Оғоз аз охири соли 2021 бо мақсади баланд бардоштани самаранокии кори 

Раёсат, баланд бардоштани сифат ва суръати қабули қарорҳои идоракунӣ, ба 

ҳайати Бонк аъзоёни нав, коршиносони хориҷии дорои таҷрибаи калони 

байналмилалӣ ва салоҳияти баланди касбӣ, ки барои самаранок анҷом додани 

фаъолияти амалиётии Бонк, идоракунии гардиши молиявӣ, банақшагирии 

молиявӣ ва ҳисоботдиҳӣ заруранд, шомил гардиданд. Бо мақсади таҳким ва 

таъмини рушди устувори Бонк, таъмини ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии он, 

дар оянда васеъ намудани ҳайати Раёсат, аз ҷумла, ҷиҳати татбиқи сиёсати Бонк дар 

соҳаи технологияҳои иттилоотӣ  ва табдили тиҷорати рақамӣ дар назар аст.

    Бонк ба нақша гирифтааст, ки минбаъд низ рушди идоракунии корпоративӣ ва 

ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами байналмилалиро ба фаъолияти худ бо 

мақсади баланд бардоштани самаранокии фаъолияти Бонк, нигоҳ доштани обрӯи 

баланди он, ки дар навбати худ шарти муҳим барои ҷалби сармоягузорони хориҷӣ 

ва баланд бардоштани арзиши саҳомии он хоҳад буд, идома диҳад.
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Фасли 5:
  Бо назардошти шароити тағйирёбандаи бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ, Бонк 

ҳадафҳои стратегии худро муайян намуда, самтҳои афзалиятноки рушдро барои 5 

соли оянда муайян кардааст. Стратегияи Бонк ба таҳкими минбаъдаи мавқеи он 

ҳамчун яке аз муассисаҳои молиявии пешбар ва устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нигаронида шудааст.

  Дар давраи миёнамӯҳлати стратегияи солҳои 2022-2026, ҶСК «Бонки Эсхата» 

бонки чаканаи дорои технологияи баланд мебошад, ки дар натиҷаи кори 

бомуваффақият дар сегментҳои стратегии мизоҷони микро, инчунин равиши 

мутавозинро ба хизматрасонӣ ба ТХМ ва тиҷорати корпоративӣ дар сатҳи 25% 

нигоҳ медорад, ки ба мизоҷон хизматрасонии ҳаматарафа ва дастрасии чандир ба 

маҳсулоти бонкиро пешниҳод менамояд ва қобилияти хизматрасонӣ ба 

мизоҷонро дар сатҳи шабакаи филиалҳо аз ҷониби мутахассисони Бонк бо рушди 

мувозинати минтақаҳои худхизматрасонии шабонарӯзии 24/7 ва дастрасии 

чандирии фосилавӣ ба хизматҳо ва маҳсулоти Бонк тавассути барномаҳои 

мобилии он якҷоя мекунад.

  Ҳадафҳои стратегии Бонк бо назардошти ҳадафҳои рушди умумидавлатӣ ва 

вазифаҳои ҷорӣ, ки Президенти кишвар ба миён гузоштааст, ташаккул ёфтаанд. Бо 

назардошти тадбирҳои андешидашаванда ҷиҳати баланд бардоштани сифат ва 

дастрасии хизматрасониҳои бонкӣ ба аҳолӣ, мақсади Бонк таҳкими мавқеи 

рақобатпазир, рушди дарозмуддат ва устувор бо таваҷҷӯҳ ба такмили назарраси 

модели тиҷорати ба мизоҷон нигаронидашуда ва оптимизатсияи модели 

амалиёти ҷорӣ мебошад. Бо назардошти имкониятҳо, таҳдидҳо, дурнамо ва 

бартариҳои мавҷудаи Бонк, инчунин тағйирёбии қарорҳои технологии муҳити 

рақобат ва рафтори истеъмолии мизоҷон, Бонк ҳадафҳои стратегии худро дар 

самтҳои асосии зерин амалӣ хоҳад кард:

    1.Васеъ намудани тиҷорат:

   · Нигоҳ доштани ҳамаҷониба будани Бонк ва рушди хоси тиҷорати чакана, микро, 

ТХМ ва тиҷорати корпоративӣ, бо таваҷҷӯҳ ба афзоиши ҳаҷми қарздиҳӣ ва 

афзоиши сандуқи қарзӣ дар бахши тиҷорати чакана ва тиҷорати микро

  · Рушди экосистемаи маҳсулот ва хизматрасониҳо (пешниҳоди маҷмӯи пурраи 

хизматрасониҳои молиявӣ ва ғайримолиявӣ ба мизоҷон).

  · Таъмини суръати афзоиши босуръати даромадҳои ғайриқарзӣ тавассути васеъ 

кардани навъҳои маҳсулот, рушди ҷорӣ намудани он, беҳтар кардани сифат ва 

амиқии муносибатҳо бо мизоҷон, бо мақсади зиёд кардани шумораи маҳсулот аз 

як мизоҷ то ба се нафар.    

Мақсадҳои стратегӣ ва самтҳои асосии рушди Бонк
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      1. Стратегияи ТИ: Рақамикунонӣ: 

   · Рушди инфрасохтори ТИ

   · Автоматизатсия ва баланд бардоштани самаранокии равандҳои тиҷорат 

   · Рушди маҳсулотҳои рақамӣ ва каналҳои хизматрасонӣ

   · Ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумотҳо
 

     2. Баланд бардоштани сифат:

   · Сатҳи хизматрасонӣ ба мизоҷон

   · Онбординг

   · Бунёд кардан, тақвият бахшидан ва рушди минбаъдаи коллектив

   · Нигоҳ доштани сифати сандуқи қарзӣ

  Ин самтҳои стратегӣ на танҳо барои баланд бардоштани ҷолибияти 

сармоягузории Бонк ва ҷалб намудани сармоягузорон/шарикони стратегии 

хориҷӣ имкон медиҳад, балки мавқеи Бонкро нисбат ба рақибон дар бозор устувор 

мегардонанд. Бо мақсади таъмини рушди ба нақша гирифташудаи тиҷорат, Бонк 

имкони ҷалби сармоягузори стратегиро ба сармояи Бонк дар уфуқи стратегияи 

мазкур баррасӣ мекунад. 
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Фасли 6.
  Табдилдиҳии рақамӣ яке аз омилҳои муҳими муваффақият ва шарти кори 

самаранок дар бозори хизматрасониҳои бонкӣ мебошад. Бо назардошти рушди 

бозори хизматрасониҳои молиявӣ ва суръати афзоиши рақамикунонӣ, ки дар 

Паёми Президент супориш дода шудааст, рақобат на танҳо аз ҷониби бонкҳо, 

балки аз ҷониби ташкилотҳои маблағгузории хурд низ меафзояд, ки дар натиҷа 

рақамисозӣ бо моделҳои анъанавии тиҷорат рақобат хоҳад кард.

  Бонк ба модели нави тиҷорат дар асоси технологияҳои рақамӣ ва ҳалли 

ҳамаҷониба барои мизоҷон мегузарад. Бонк равиши ба мизоҷ нигаронидашударо 

татбиқ менамояд, ки имкон медиҳад талаботи мизоҷон ба маҳсулот ва 

хизматрасониҳои бонкӣ ҳам дар филиалҳо ва ҳам тавассути хизматрасонии 

пардохти фосилавӣ қонеъ карда шавад.

  Дониши амиқ ва дарки ниёзҳои мизоҷон барои баланд бардоштани сифати 

хизматрасонӣ ва баланд бардоштани сатҳи фурӯши чандтарафа, аз ҷумла, бо 

истифодаи фаъоли каналҳои фосилавӣ асос мегардад. Бонк мавқеъи худро дар 

бозор бо нишон додани худ на танҳо ҳамчун ташкилоти қарзӣ, балки ҳамчун 

шарики боэътимод дар қабули қарорҳои ҳамарӯзаи мизоҷон мустаҳкам хоҳад 

кард, дарбаробари ин, ҳамқадами замон мебошад ва арзишҳои интихобшударо 

риоя менамояд.
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6.1. Стратегия ва рушди тиҷорати чакана. 

    ·Коҳиш додани арзиши хизматрасонӣ ва дастгирии мизоҷони тиҷорати чакана 

т о  5 0 % - и а р з и ш и  с о л и  2 0 2 2  д а р  з а м и н а и  ҳ а р  я к  р а в а н д и  б и з н е с 

(маҳсулот/хизматрасонӣ)

    ·Бунёди раванди digital onboarding ва роҳи рақамии мизоҷон

    ·Афзоиши истифодабарандагони бонки мобилӣ то 80%

  ·Баланд бардоштани воридшавии маҳсулот ба як мизоҷ то се маҳсулот (дар 

соҳаҳои: хизматрасонии ҳисоббаробаркунию хазинавӣ, қарз/овердрафт, 

пасандоз/амонат)

  ·Таҳияи ҳисоботи идоракунӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои молиявӣ ва 

нишондиҳандаҳои сифати хизматрасонӣ

  ·Мутобиқшавӣ ва хизматрасонии баставӣ: таҳияи бастаҳои хизматрасонии 

инфиродӣ/вариантҳо барои интихоби маҳсулоти гуногун дар асоси афзалиятҳо

    ·Таҳия ва татбиқи нақшаи баланд бардоштани самаранокии кормандони шуъбаи 

фурӯш,аз ҷумла, барномаҳои омӯзишӣ, равишҳои мониторинг ва баҳодиҳии 

самаранокӣ, низоми ҳавасмандгардонӣ.
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      ·  Афзоиши солонаи қарздиҳӣба30%

      ·  Афзоиши бақияи миёнаи суратҳисоб ва гардишҳои ғайринақдӣ

      ·  Бунёди раванди digital onboarding ва роҳи рақамии мизоҷон

   · Такмили технологияҳои скорингӣ барои қабули қарорҳои саривақтӣ оид ба 

қарзҳои миёнамӯҳлат ва кам кардани муҳлати баррасии дархост барои додани қарз 

то се рӯз

  · Интегратсияи хизматрасониҳои ғайримолиявӣ (масалан, пешниҳоди 

ҳисобнома-фактура, баҳисобгирии муҳосибӣ, хизматрасониҳои ҳуқуқӣ, омӯзиши 

саводнокии молиявӣ, рушди малакаҳои соҳибкорӣ ва ғ.)

     ·  Рушди воҳидҳои кор бо сегменти Микро дар филиалҳои Бонк

  · Либерализатсияи таъминоти гарав ва соддагардонии дастрасии мизоҷони 

Микро ба маблағгузорӣ дар асоси потенсиал ва қобилияти пардохтпазирии мизоҷ, 

инчунин баррасии меъёрҳои мизоҷони нав ва пайваста навсозӣ намудани 

меъёрҳои ҳадди ниҳоӣ

6.2. Стратегия ва рушди сегменти Микро 
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6.3.
• Субсегментатсияи ТХМ барои дифференсиатсияи пешниҳоди маҳсулот, 

модели фурӯш, хизматрасонӣ ва фаъолона зиёд кардани базаи мизоҷ

• Афзоиши даромади комиссионӣ тавассути хизматрасонии ҳисоббаробаркунию 

хазинавӣ ва дигар маҳсулоти муомилотӣ

• Оптимизатсияи хати маҳсулоти ҷорӣ ва бунёди маҳсулоти нави ғайримолиявӣ 

бо таваҷҷӯҳ ба амалиёти муомилотӣ ва афзоиши бақияи суратҳисоб

• Баланд бардоштани сатҳи воридшавии маҳсулот то 3 маҳсулот ба ҳар як мизоҷ

• Рушди маҳсулоти ТХМ, ки бо тартиби соддакардашуда пешниҳод карда 

мешаванд

• Афзоиши ҳиссаи маҳсулоти стандартӣ ва технологияҳои конвейерӣ дар фурӯш, 

аз ҷумла бо истифодаи скоринг

• Татбиқи равишҳои инфиродӣ ва ҷорӣ намудани низоми «менеҷери инфиродӣ» 

дар кор бо тиҷорати миёна, ки Бонк барои он барномаи дахлдори омода 

намудани чунин мутахассисонро амалӣ менамояд

• Баланд бардоштани сифати барномаи «Эсхата Бизнес» ва сомонаи Бонк 

Таҳияи ҳисоботи идоракунӣ дар заминаи нишондиҳандаҳои молиявӣ ва 

нишондиҳандаҳои сифати хизматрасонӣ

Стратегия ва рушди сегменти тиҷорати хурду миёна
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6.4. Стратегия ва рушди сегменти тиҷорати корпоративӣ

     · Таҳкими мавқеи пешсаф дар бозори хизматрасониҳои сармоягузорӣ-бонкӣ

  · Ҷалби мизоҷони нав, аз ҷумла, лоиҳаҳои музди меҳнат ва ташаккул додани 

комиссияҳои оптималӣ барои маҳсулоти муомилот

    ·  Диверсификатсияи базаи мизоҷ, ки даромади бехавф хоҳад овард
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6.5. Рушди ESG

  Рӯзномаи ҷаҳонии ESG омили калидӣ дар ноил шудан ба Ҳадафҳои Рушди 

Устувор (ҲРУ СММ) мебошад. Бонк тасмим гирифтааст, ки аввалин бонки "сабз" 

дар Тоҷикистон шавад ва омилҳои ESG-ро ба равандҳои дохилӣ тавассути таҳияи 

сиёсати маблағгузории сабз ва бознигарии идоракунии корпоративӣ барои 

мусоидат ба рушди устувор ворид кунад. Бонк ният дорад, ки масъалаҳои мубрами 

рӯзномаи «сабз»-ро ҳангоми таҳияи маҳсулот ва хизматрасонӣ, нархгузорӣ ва 

қабули қарорҳо оид ба фурӯш ба назар гирад.

  Баробарии гендерӣ–барои ноил шудан ба шукуфоӣ ва рушди устувор заминаи 

зарурӣ мебошад, ки дар рӯзномаи ESG-и Бонк нақши афзалиятнокро ишғол 

мекунад. Бонк ҳадаф дорад, ки дар рафъи нобаробарии мавҷуда барои занон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳм гузорад.

  Афзалияти навбатии Бонк мусоидат ба инфрасохтори устувор, мусоидат ба 

индустриализатсия ва инноватсияи фарогир ва устувор тавассути паҳн кардани 

паёми дастгирии самаранокии захираҳо ва таваҷҷӯҳ ба ҳалли мушкилоти экологӣ 

мебошад.

  Масъалаҳои экологӣ, иҷтимоӣ ва идоракунӣ (ESG), инчунин имкониятҳо ва 

хавфҳои бо онҳо алоқаманд барои муассисаҳои молиявӣ аҳамияти бештар пайдо 

карда истодаанд. Барои бонкҳо устуворӣ на танҳо масъалаи ахлоқӣ мебошад, балки 

он метавонад ба зудӣ ба як масъалаи иқтисодӣ ва экзистенсиалӣ табдил ёбад, ки 

намуди нави хавфро ба вуҷуд меорад: хавфи ESG. Бонк ба нақша гирифтааст, ки ба 

хавфҳои ESG ҳангоми дохил кардани онҳо ба низомҳои идоракунии хавфҳо 

муносибати ҳамаҷониба андешад.

  Гарчанде ки хавфи ESG намуди комилан мустақили хавф нест, он ба хавфҳои 

молиявӣ ва ғайримолиявии дар Бонк мавҷудбуда ба дараҷаҳои гуногун таъсир 

мерасонад. Аз ин рӯ, усулҳо ва равандҳои идоракунии хавфҳо бояд бо назардошти 

робитаҳои мураккаби сабабу оқибатҳои байни намудҳои хавф тағйир дода шаванд. 

Ин усулҳои андозагирӣ/баҳодиҳии хавфро дар равандҳои оғоз ва ивазкунии Бонк, 

инчунин дар барномаҳои стресс-тест дар бар мегирад.

  Илова ба ҷорӣ намудани ESG ба низоми идоракунии хавфҳо, Бонк масъалаҳои 

марбут ба таҳияи маҳсулот, нархгузорӣ ва қарорҳоро дар бораи фурӯш ба назар 

хоҳад гирифт. Баррасии дурусти хавфҳои ESG дар доираи васеи равандҳои 

тағйирот барои баланд бардоштани даромаднокӣ муҳим аст.
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