АССОТСИАТСИЯИ БОНКЊОИ ТОЉИКИСТОН
МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИБОНКЇ

Мўњтарам шунавандаи семинар!
Мо Шуморо ба курси тахассусї даъват менамоем !

БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ ДОНИШИ МОЛИЯВИИ
АҲОЛӢ
Маќсади курс: Баланд бардоштани малакаи дониши молиявии ањолї, кормандони
сохторҳои гуногуни ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва давлатӣ, инчунин кормандони низоми
молиявї
Гурўњи иштироккунандагон: Барои табақаҳои гуногуни ҷомеъа, инчунин
мутахассисони низоми молиявї, аз он љумла низоми бонкї аз сатњи ибтидои то сатњи
миёна.
Мундариљаи семинар:
• Асосҳои омӯзиш ва мақсадҳои он
• Банақшагирӣ ва мақсади молиявӣ
• Наќши пул дар њаёти мо. Ќоидањои идоракунии пул
• Мафњуми буљет. Банақшагирии молиявӣ ва буљети оила
• Марњилањои тартиб додани буљети оилавї
• Мақсади молиявї ва татбиќи он дарамал
• Маблаѓњои аз хориљи кишвар воридшуда
• Дороиҳо ва сармоя
• Дорої, сармоя ва ўњдадорї
• Дороињои пардохтпазир, боэътимод ва даромаднок
• Сармояи ҷорӣ, захиравї ва молияшаванда
• Пасандоз ва фишангњои он
• Мафҳуми пасандоз. Усулњои пасандозкунї
• Пасандозњои расмї: пасандозҳои дархостӣ ва мўњлатдор
• Шартҳои пасандоз
• Хавф ва идоракунии он
• Ќарз ва идоракунии он
• Мафҳум ва намудҳои қарз
• Шартҳои қарз
• Хавфи идоракунии ќарз
• Шаклҳои пардохти қарз
Давомнокии курс: 2рўз; 01-02марти соли 2012
Љои гузаронидани курс: Маркази Таълимии Ассотсиатсияи Бонкњои Тољикистон
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АССОТСИАТСИЯИ БОНКЊОИ ТОЉИКИСТОН
МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИБОНКЇ

Мўњтарам шунавандаи семинар !
Мо Шуморо ба курси тахассусї даъват менамоем !

КУРСИ ТАЙЁРИИ ИБТИДОИИ КОРМАНДОНИ
НУҚТАҲОИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИНТИҚОЛИ ПУЛӢ
Маќсади курс:Баланд бардоштани малакаи дониши кормандони низоми молиявии
кишвар ва дар амал љорї намудани тарзу услуби њозиразамонаи воситањои пулї,
истифодабарї ва тањлили онњо.
Гурўњи иштироккунандагон:Барои мутахассисони низоми молиявї, аз он љумла
низоми бонкї аз сатњи ибтидои то сатњи миёна.
Мундариљаи семинар:
• Муайян намудани сатҳи дониш ва малакаи касбии иштирокчиён тавассути
гузаронидани “тест”.
• Зарурият, мақсад, вазифаҳо ва мундариҷаи курси ибтидоӣ. Асосҳои ҳуқуқии
танзим ва назорати асъор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор”, “Дар бораи фаъолияти
бонкӣ”.
• Бонки миллии Тоҷикистон мақоми давлатии танзим ва назорати асъор.
• Бонки ваколатдор – намояндаи назорати асъор. Ҳуқуқ ва вазифаҳои кормандони
бонкҳои ваколатдор.
• Ҷамъбасти рӯзи якӯми машғулият. Саволу ҷавоб ва мубоҳиса оид ба мавзӯъҳои
баррасишуда
• Асосҳои меъёрии амалиётҳои интиқолӣ.
• Дастурамали № 162 “Оид ба тартиби анҷом додани амалиёти интиқолӣ аз ҷониби
шахсони воқеӣ бе кушодани ҳисобҳои асъорӣ”. Тартиби ташкили амалиётҳои
интиқолӣ таввасути нуқтаҳои хизматрасонии пулӣ ва шӯъбаҳои
ҳисоббаробаркуниҳои байналхалқӣ.
• Ҷамъбасти рӯзи дуввуми машғулиятҳо. Саволу ҷавоб ва мубоҳиса оид ба тамоми
мавзӯъҳои баррасишудаи машғулиятҳо.
• Талаботҳои асосии низомҳои мубориза ба муқобили софкории пул ва
маблағгузории терроризм.
• Баррасии Дастурамали №168 “Дар бораи тартиби истифодаи асъори хориҷӣ дар
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон”
• Талаботҳои техникӣ нисбат ба таҷҳизонидани нуқтаҳои хизматрасонии
интиқолҳои пулӣ.
• Гузаронидани санҷиши дониш ва малакаи гирифтаи иштирокчиён тариқи “тест”
Давомнокии курс: 3 рўз; 03-05 май соли 2012
Љои гузаронидани курс: Маркази Таълимии Ассотсиатсияи Бонкњои Тољикистон
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АССОТСИАТСИЯИ БОНКЊОИ ТОЉИКИСТОН
МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИБОНКЇ

Мўњтарам шунавандаи семинар!
Мо Шуморо ба курси тахассусї даъват менамоем !

БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ ДОНИШИ МОЛИЯВИИ
АҲОЛӢ
Маќсади курс:Баланд бардоштани малакаи дониши молиявии ањолї, кормандони
сохторҳои гуногуни ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва давлатӣ, инчунин кормандони низоми
молиявї
Гурўњи иштироккунандагон:Барои табақаҳои гуногуни ҷомеъа, инчунин
мутахассисони низоми молиявї, аз он љумла низоми бонкї аз сатњи ибтидои то сатњи
миёна.
Мундариљаи семинар:
• Асосҳои омӯзиш ва мақсадҳои он
• Банақшагирӣ ва мақсади молиявӣ
• Наќши пул дар њаёти мо. Ќоидањои идоракунии пул
• Мафњуми буљет. Банақшагирии молиявӣ ва буљети оила
• Марњилањои тартиб додани буљети оилавї
• Мақсади молиявї ва татбиќи он дарамал
• Маблаѓњои аз хориљи кишвар воридшуда
• Дороиҳо ва сармоя
• Дорої, сармоя ва ўњдадорї
• Дороињои пардохтпазир, боэътимод ва даромаднок
• Сармояи ҷорӣ, захиравї ва молияшаванда
• Пасандоз ва фишангњои он
• Мафҳуми пасандоз. Усулњои пасандозкунї
• Пасандозњои расмї: пасандозҳои дархостӣ ва мўњлатдор
• Шартҳои пасандоз
• Хавф ва идоракунии он
• Ќарз ва идоракунии он
• Мафҳум ва намудҳои қарз
• Шартҳои қарз
• Хавфи идоракунии ќарз
• Шаклҳои пардохти қарз
Давомнокии курс: 2рўз; 01-02августи соли 2012
Љои гузаронидани курс: шањри Ќўрѓонтеппа, Шўъбаи БМТ
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АССОТСИАТСИЯИ БОНКЊОИ ТОЉИКИСТОН
МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ БАЙНИБОНКЇ

Мўњтарам шунавандаи семинар!
Мо Шуморо ба курси тахассусї даъват менамоем !

БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТҲИ ДОНИШИ МОЛИЯВИИ
АҲОЛӢ
Маќсади курс:Баланд бардоштани малакаи дониши молиявии ањолї, кормандони
сохторҳои гуногуни ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва давлатӣ, инчунин кормандони низоми
молиявї
Гурўњи иштироккунандагон:Барои табақаҳои гуногуни ҷомеъа, инчунин
мутахассисони низоми молиявї, аз он љумла низоми бонкї аз сатњи ибтидои то сатњи
миёна.
Мундариљаи семинар:
• Асосҳои омӯзиш ва мақсадҳои он
• Банақшагирӣ ва мақсади молиявӣ
• Наќши пул дар њаёти мо. Ќоидањои идоракунии пул
• Мафњуми буљет. Банақшагирии молиявӣ ва буљети оила
• Марњилањои тартиб додани буљети оилавї
• Мақсади молиявї ва татбиќи он дарамал
• Маблаѓњои аз хориљи кишвар воридшуда
• Дороиҳо ва сармоя
• Дорої, сармоя ва ўњдадорї
• Дороињои пардохтпазир, боэътимод ва даромаднок
• Сармояи ҷорӣ, захиравї ва молияшаванда
• Пасандоз ва фишангњои он
• Мафҳуми пасандоз. Усулњои пасандозкунї
• Пасандозњои расмї: пасандозҳои дархостӣ ва мўњлатдор
• Шартҳои пасандоз
• Хавф ва идоракунии он
• Ќарз ва идоракунии он
• Мафҳум ва намудҳои қарз
• Шартҳои қарз
• Хавфи идоракунии ќарз
• Шаклҳои пардохти қарз
Давомнокии курс: 2рўз; 01-02 ноябри соли 2012
Љои гузаронидани курс: Маркази Таълимии Ассотсиатсияи Бонкњои Тољикистон
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