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ى - 1تۇرپان شهھهرلىك    نۆۋهتلىك خهلق قۇرۇلتىـي
ــ –4 ـىغىـن ــى (ــي ــ ـىـت ــۆجـجـ   )24ى ھ
  

يىلى شهھهر دهرىجىلىك مالىيه خامچوتىنىڭ  – 2017
يىللىق خامچوت  – 2018ئىجرا قىلىنىش ئهھۋالى ۋه 

  (اليىھه) توغرىسىدا دوكالت
 

  يىغىنىدا بېرىلگهن - 4  نىڭتلىك خهلق قۇرۇلتىيىنۆۋه –1كۈنى تۇرپان شهھهرلىك  - 15ئاينىڭ  - 1 ىيىل –2018
  تۇرپان شهھهرلىك  مالىيه ئىدارىسى

  ۋهكىللهر : 
ھازىر مهن شهھهرلىك خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ ھاۋالىسى بىلهن، 

يىلى شهھهر دهرىجىلىك مالىيه خامچوتىنىڭ ئىجرا –2017 يىغىنغا
ـــۋالى ۋه  ـــنىش ئهھ ـــھه)  – 2018قىلى ـــامچوت (اليى ـــق خ يىللى

  .ىشىڭىزالرنى سورايمهنبېرىمهن، قاراپ چىق دا دوكالتتوغرىسى
  يىلى مالىيه خامچوتىنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئهھۋالى–2017. 1

يىلــــى، شــــهھهرلىك  پارتكومنىــــڭ  كۈچلــــۈك  – 2017
ــــى ــــۇرۇلتىيى ،رهھبهرلىك ــــق ق ــــي  ۋه شــــهھهرلىك خهل دائىمى

ـــڭ نـــازارهتچىلىكىكومىتېتى ـــالىيه  نى ـــك م ـــۇقىرى دهرىجىلى ي
شهھىرىمىزدىكى مالىيه زور مهدهت بېرىشى ئاستىدا، تارماقلىرىنىڭ 

ـــارتىيه  ـــاقلىرى پ ـــۇر -19، -18تارم ـــى چوڭق ـــۇرۇلتىيى روھىن ق
بــاش نىشــاننى زىــچ چۆرىــدهپ، ئىســالھاتنى ئىزچىلالشــتۇرۇپ، 

ــــنى  ــــى ئۆزگهرتىش ــــادنىڭ تىپىن ــــتۇرۇش ۋه ئىقتىس چوڭقۇرالش
تېزلىتىشــنى ئاساســىي لېنىــيه قىلىــپ، شــهھهرلىك پــارتكوم 

ن ئىقتىســـادىي تهرهققىيــات نىشـــانىنى ئومۇمىيۈزلـــۈك بېكىــتكه
ئهمهلىيلهشـــتۈرۈپ، مـــۇقىم ئاشـــۇرۇش، قـــۇرۇلمىنى تهڭشـــهش، 

-ئىسالھاتنى ئىلگىرى سـۈرۈش، خهلقـقه نهپ يهتكـۈزۈش، خىـيىم
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خهتهرنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش قاتـارلىق خىـزمهتلهرگه پۈتـۈن كـۈچى 
، باشقۇرۇشـنى كـۈچهيتىش-بىلهن مهدهت بهردى. كىرىمنى يىغىش

تـــۈرلهرنى پائـــال قولغـــا كهلتـــۈرۈش، چىقىـــم قۇرۇلمىســـىنى 
سهرخىلالشتۇرۇش، مالىيه ئىسالھاتىنى چوڭقۇرالشتۇرۇش قاتارلىق 
شــهكىللهر ئــارقىلىق، ئىقتىســدىي ۋه ئىجتىمــائىي ئىشــالرنىڭ 
ســىجىل، مــاس، ســاغالم تهرهقىــي قىلىشــىغا پائــال تــۆھپىلهرنى 

  قوشتى.
ا قىلىـنىش ئىجر نىڭىخامچوتمالىيه   ) پۈتۈن شهھىرىمىز1

 ئهھۋالى
 مىليـارد  6ئومـۇمىي مـالىيه كىرىمـى  كىرىم ئهھـۋالى:) 1(

 5مىـڭ يـۈهن بولـۇپ، يىـل بېشـىدىكى خـامچوت  800مىليون  71
ى ئورۇنلىنىپ،  102.6مىڭ يۈهننىڭ ٪ 850مىليون  919مىليارد 

مىليـون  4مىليـارد  1ئۆتكهن يىلنىڭ ئوخشاش مهزگىلىدىكىـدىن 
لغان تاپشـۇرۇ. مهركهزگه ئاشـتى 19.8٪ ۆپىيىپ،كمىڭ يۈهن  800

ــاج 4 ــل ب ــارد  1 خى ــون  701مىلي ــ 300مىلي ــ ڭمى ــۇپ،ي  ۈهن بول

ــۆتكهن ــ ئ ــدىنئوخشــاش م ڭيىلنى ــون  584 هزگىلىدىكى  710مىلي
ئاپتونوم رايونغا تاپشـۇرۇلغان  ئاشتى. 52.4٪ ۆپىيىپ،ك ۈهني ڭمى

ــ ڭمىــ 830مىليــون  237كىــرىم  ــ ۈهني ــ ۇپ،بول ــ ۆتكهنئ  ڭيىلنى
 ۆپىيىـپ،ك ۈهني ڭمى 530مىليون  24 هزگىلىدىكىدىنوخشاش مئ

  ئاشتى. ٪11.5
چىقىمىنىـڭ -جامائهت مالىيه خامچوت كىرىمئادهتتىكى ) 2(

ئادهتتىكى جامائهت مالىيه خامچوت كىرىمـى  ئورۇنلىنىش ئهھۋالى:
ۈهن بولـۇپ، يىـل بېشـىدىكى مىڭ يـ 690مىليون  617مىليارد  3

نلىنىپ، ئۆتكهن يىلنىڭ ئوخشـاش تى ئورۇ 104.09نىڭ ٪خامچوت
ـــدىن ـــون  338 مهزگىلىدىكى ـــۈهن  950مىلي ـــڭ ي ـــپ،مى  كۆپىيى

 8 چىقىمـىخـامچوت  همـالىي هتجامائ ئادهتتىكى .ئاشتى ٪10.34
 ېشــىدىكىيىــل ب ۇپ،بولــ ۈهنيــ ڭمىــ 130مىليــون  856مىليــارد 
ئوخشـاش  ڭيىلنى ۆتكهنئ ۇنلىنىپ،تى ئور 150.36٪ ڭخامچوتنى
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 ۈهنيـــ ڭمىـــ 240مىليـــون  235ليـــارد مى1 هزگىلىدىكىـــدىنم
  ئاشتى. 16.21٪ ۆپىيىپ،ك

 چىقىمىنىــــڭ تهڭپۇڭالشــــتۇرۇلۇش ئهھــــۋالى: –كىــــرىم 
 870مىليــون  439مىليــارد  9شــهھىرىمىزنىڭ ئومــۇمىي كىرىمــى 

خـامچوت  همـالىي هتجامـائ ئـادهتتىكىمىڭ يۈهن، بۇنىڭ ئىچىـده: 
يـــۇقىرى ، ۈهنيـــ ڭمىـــ 690مىليـــون  617مىليـــارد  3كىرىمـــى 

مىليـون  636مىليارد  4 كىرىمى تولۇقلىما ياردىمى هرىجىلىكنىڭد
نى قهرزگه ىئـادهتتىكى زايـوميهرلىك ھۆكۈمهتنىڭ مىڭ يۈهن،  690

ــون  725ئايالنــدۇرۇش كىرىمــى  ــۈهن، يــۆتكهپ  500مىلي مىــڭ ي
 ۇقيىلـدىكى قالـد ئالدىنقى ،مىليون يۈهن 363كېلىنگهن مهبلهغ 

 219مىليـارد  9 ىچىقىمـ ؛  ئومـۇمىيۈهنيـ ڭمى 990مىليون  96
جامــائهت ئــادهتتىكى مىــڭ يــۈهن،  بۇنىــڭ ئىچىــده:  820مىليــون 

 مىـڭ يـۈهن 130مىليـون  856مىليارد  8مالىيه خامچوت چىقىمى 
مىليـون  430(يېڭىدىن كـۆپهيتىلگهن ئـادهتتىكى زايـوم چىقىمـى 

چىقىمى  دىرى ۋه ئۆسۈمىنى قايتۇرۇش ڭ، ئادهتتىكى زايومنىيۈهن)
ـــون  295 ـــۈهن 500مىلي ـــڭ ي ـــۈرده ، مى ـــۇس ت ـــا مهخس يۇقىرىغ

ـــۈزۈلگهن ـــم  ئۆتك ـــون  68چىقى ـــۈهن 190مىلي ـــڭ ي ـــۆۋهن مى ، ت
ــاردهم بېــرىلگهن چىقىــم  مىــڭ  510مىليــون  101دهرىجىلىكــكه ي

چىقىمنـى بـاالنس قىلغانـدىن كېيىنكـى قالـدۇق  –. كىرىم يۈهن
مىڭ يۈهن، كېيىنكى يىلغا قالدۇرۇلغان چىقىم  980مىليون  241
نى مىڭ يۈهن (ئاپتونوم رايوننىڭ مهخسـۇس تـۈرى 540ون مىلي 118

ئاغـدۇرۇپ  لىق ھېسـاباتقاكېيىنكى يىل، بولۇپ )ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ـــرىم  ئىشـــلىتىلىپ، ـــگه   –كى ـــۇش ئهمهل ـــۇڭ بول چىقىـــم تهڭپ

  ئاشۇرۇلدى.
  چىقىمى ئهھۋالى-) ھۆكۈمهت فوندى خامچوت كىرىم3(

 ڭمىــ 980مىليـون  514كىرىمــى  ى خـامچوتفونــد ھۆكـۈمهت
 ۇنلىنىپ،ى ئور 66.88٪ نىڭخامچوت ېشىدىكىيىل ب ۇپ،بول ۈهني
 ڭمىـ 610مىليون  56هزگىلىدىكىدىن ئوخشاش م ڭيىلنى ۆتكهنئ
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 210فونـد چىقىمـى  ۆكـۈمهتھ ئاشـتى. 12.35٪ ۈهن كۆپىيىـپ،ي
 نىــڭخامچوت ېشــىدىكىيىــل ب ۇپ،بولــ ۈهنيــ ڭمىــ 610مىليــون 

اش نىــــــڭ ئوخشــــــيىل ۆتكهنئــــــ ۇنلىنىــــــپ،ى ئور ٪27.35
 54.3٪ ئازىيىـپ، ۈهنيـ ڭمىـ 820مىليون  249 مهزگىلىدىكىدىن

  .دىىۆۋهنلت
 ۇمىي: ئومـهھـۋالىئ هڭپۇڭالشـتۇرۇلۇشت ڭچىقىمىنىـ–كىرىم

ــى  ــد كىرىم ــون  685فون ــ 940مىلي ــ ڭمى ــڭب ۈهن،ي ــد ۇنى : هئىچى
ـــى  ـــد ى كىرىم ـــۈمهت فون ـــون  514ھۆك ـــ 980مىلي ـــ ڭمى  ۈهن،ي

ــاتول ۇقىرىنىــڭي ــارد ۇقلىم ــ 440ليــون مى 30كىرىمــى  ىمىي  ڭمى
. ۈهنيـ ڭمىـ 520مىليـون  140 ۇقيىلدىكى قالـد ئالدىنقى ۈهن،ي

: هئىچىـد ۇنىـڭب ۈهن،يـ ڭمىـ 490مىليـون  577 چىقىـم ۇمىيئوم
يـۆتكهپ  ۈهن،يـ ڭمىـ 610مىليـون  210 ىچىقىم ھۆكۈمهت فوندى

(ئىـدىقۇت رايـونى،  ۈهني ڭمى 310مىليون  363كېتىلگهن مهبلهغ 
ــىگه تهۋه) ــاردهم بهرگهن  ،توقســۇن ناھىيهس ــكه ي ــۆۋهن دهرىجىلىك ت

 108 ۇقيىل ئاخىرىدىكى قالـد .ۈهني ڭمى 880مىليون  3 چىقىم
ىنى ئـۆز ۈرتـ هخسـۇسم ڭ(ئاپتونوم رايوننىـ ۈهني ڭمى 450مىليون 

بولـۇپ، كېيىنكـى يىللىـق ھېسـاباتقا ئاغـدۇرۇپ  )ئىچىگه ئالىـدۇ
  .ئىشلىتىلىدۇ

را قىلىنىش اوندى خامچوتىنىڭ ئىج ) ئىجتىمائىي سۇغۇرتا4(
  ئهھۋالى

چىقىم ئهھۋالى: ئىجتىمائىي سۇغۇرتا - شهھىرىمىزنىڭ كىرىم
مىـڭ يـۈهن بولـۇپ،  710مىليـون  847مىليـارد  1 فوندى كىرىمى

مىـڭ  920مىليـون  309ئۆتكهن يىلقى ئوخشاش مهزگىلدىكىـدىن 
ــۈهن ئازىيىــپ، % ــده: ســۇغۇرتا  14.36ي ــدى. بۇنىــڭ ئىچى تۆۋهنلى

مىـڭ يـۈهن، ئۆسـۈم  350مىليـون  382مىليـارد  1ھهققى كىرىمى 
مىڭ يۈهن، مالىيه يـاردهم پـۇلى كىرىمـى  800مىليون  11كىرىمى 

مىڭ يۈهن؛ ئىجتىمائىي سۇغۇرتا فوندى چىقىمـى  40مىليون  316
يىلقــى  ئـۆتكهنمىـڭ يـۈهن بولـۇپ،  950مىليـون  842مىليـارد  1
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ئازىيىـپ،  ۈهنيـ ڭمىـ 310مىليون  295 هزگىلدىكىدىنئوخشاش م
  .ۆۋهنلىدىت %14

ئومـۇمىي  چىقىمنىـڭ تهڭپۇڭالشـتۇرۇلۇش ئهھـۋالى:-كىرىم
 ۈهن. ئومـۇمىي چىقىـم يـ ڭمى 710مىليون  847مىليارد  1كىرىم 

ۇپ، شــۇ يىلــدىكى بولــ ۈهنيــ ڭمىــ 950مىليــون  842مىليــارد  1
  مىڭ يۈهن. 760مىليون  4قالدۇق 

ۆلهت كاپىتالى تىجارىتى خامچوتىنىڭ ئىجرا قىلىـنىش د) 5(
  لىئهھۋا

، كارخانىالرنىـڭ 16تۇرپان شهھىرىمىزدىكى دۆلهت كارخانىسى 
تىجارهت ئهھۋالىدىن قارىغانـدا، يهرلىكنىـڭ دۆلهت  دىكىيىل-2017

كاپىتالى تىجارىتى خامچوتىنى تۈزۈپ يولالشقا ئۇيغـۇن كېلىـدىغان 
 شــهھهر دهرىجىلىــك كارخانــا بىــر، يهنــى تۇرپــان شــهھهرلىك دۆلهت

ــ ــلهغم ۈلكىگهم ــنىس هب ــق ېلىش ــكچ ۇرۇشباش ــئۇلىيهتم هكلى  هس
يىلى شهھهر دهرىجىلىـك كارخانىنىـڭ تىجـارهت -2017. شىركىتى

يىلى شـهھهر دهرىجىلىـك دۆلهت -2017ئهھۋالىنى مۆلچهرلىگهنده، 
ــۆلچهرىمىزچه،  ــان، م ــدا يارىتالمىغ ــانىلىرى پاي ــى -2017كارخ يىل

  دۆلهت كاپىتالى تىجارىتى كىرىمى يوق.
ــاھىيهلهرده يهرلىكن ــون، ن ــڭراي ــارىتى  ۆلهتد ى ــالى تىج كاپىت

ېلىدىغان كارخانا بولمىغاچقـا، ك ۇيغۇنيولالشقا ئ ۈزۈپخامچوتىنى ت
 . يوقكاپىتالى تىجارىتى كىرىمى  دۆلهت
  نىڭ ئىجرا قىلىنىش ئهھۋالىخامچوتدهرىجىلىك  ) شهھهر2
  چىقىمىنىڭ تهڭشىلىش ئهھۋالى-) مالىيه كىرىم1(

ــۇرۇلتىيى  -2017 ــق ق ــدا  -3يىلــى شــهھهرلىك خهل يىغىنى
 496تهستىقالنغان شهھهر دهرىجىلىكنىڭ مالىيه كىرىمى خامچوتى 

مىــڭ يــۈهن، بۇنىــڭ ئىچىــده: ئــادهتتىكى جامــائهت  310مىليــون 
مىـڭ يـۈهن، ھۆكـۈمهت فونـدى  360مىليون  492خامچوت كىرىمى 
  مىڭ يۈهن. 950مىليون  3خامچوت كىرىمى 

ـــى  -2017 ـــادىي ۋهزىيىت ـــهھىرىمىزنڭ ئىقتىس ـــى ش ۋه يىل
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ـــدا بىـــز -12يىلـــى -2017يۈرۈشـــۈش ئهھۋالىغـــا ئاساســـهن،  ئاي
يىللىـق شـهھهر دهرىجىلىـك -2017شهھهرلىك خهلق قۇرۇلتىيىغا 

مالىيه خامچوتىنى تهڭشهش اليىھهسىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق ھهمـده 
تهستىققا ئېرىشـتۇق. تهڭشـهلگهندىن كېيىنكـى مـالىيه كىرىمـى 

: ئـادهتتىكى جامـائهت مىڭ يۈهن، بۇنىڭ ئىچىده 900مىليون  642
مىـڭ يـۈهن، ھۆكـۈمهت فونـدى  140مىليون  634خامچوت كىرىمى 
  مىڭ يۈهن. 760مىليون  8خامچوت كىرىمى 

يىغىنىــدا -3 ۇرۇلتىيىقــ هلــقخ هھهرلىكيىلــى شــ-2017
 1 خـامچوتى چىقىمـى همـالىي هرىجىلىكنىڭد هھهرش هستىقالنغانت

 هتتىكىئـاد :هئىچىـد ۇنىـڭب ۈهن،يـ ڭمى 170مىليون  25 مىليارد
 ۈهن،يـ ڭمى 220مىليون  21 مىليارد 1چىقىمى خامچوت  هتجامائ

 .ۈهنيـ ڭمىـ 950مىليـون  3 چىقىمـىفونـدى خـامچوت  ۆكۈمهتھ
 381 مىليارد 1چىقىمى خامچوتى  همالىي ېيىنكىك تهڭشهلگهندىن

مىليـون  197ئۆتكهن يىلدىكىدىن  ،بولۇپ ۈهني ڭمى 150مىليون 
 هتجامـائ هتتىكى: ئـادهئىچىـد ۇنىڭب مىڭ يۈهن كۆپهيتىلدى، 290

 ۈهن،يــ ڭمىــ 390مىليــون  376مىليــارد  1چىقىمــى خــامچوت 
  .ۈهني ڭمى 760مىليون  4چىقىمى فوندى خامچوت  ۆكۈمهتھ

چىقىمىنىـڭ -ئادهتتىكى جامائهت مالىيه خامچوت كىرىم) 2(
  ئىجرا قىلىنىش ئهھۋالى

 مىليـون 634 ئادهتتىكى جامائهت مـالىيه خـامچوت كىرىمـى 
مىــڭ  490مىليــون  464قــى مىــڭ يــۈهن بولــۇپ، ئــۆتكهن يىل 140

ـــدىن  ـــون  169يۈهن ـــۈهن  650مىلي  36.52٪ كۆپىيىـــپ،مىـــڭ ي
ــدى 100ئېشــىپ، تهڭشــهلگهندىن كېيىنكــى خــامچوت %  .ئورۇنالن

 498 ئادهتتىكى جامائهت مالىيه خـامچوت كىرىمىـده بـاج كىرىمـى 
 690ليـون مى 339يىلقـى  ۆتكهنئـ ۇپ،بول ۈهني ڭمى 310مىليون 

 46.69٪ ۆپىيىـپ،ك ۈهنيـ ڭمىـ 620مىليـون  158 ۈهندىني ڭمى
ئاشتى؛ باج كىرىمىنىـڭ ئـادهتتىكى جامـائهت خـامچوت كىرىمىـده 

 5.5بولۇپ، ئالدىنقى يىلدىكىـدىن  78.58ئىگىلىگهن نىسبىتى %
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  پىرسهنت پوئىنىت ئۆرلىدى .
 376مىليـارد  1 چىقىمىخامچوت  همالىي هتجامائ ئادهتتىكى 
 166مىليــارد  1قـى ئــۆتكهن يىل ۇپ،بولـ ۈهنيــ ڭمىـ 390ون مىليـ

ـــدىن  680مىليـــون  ـــۈهن  710مىليـــون  209مىـــڭ يۈهن مىـــڭ ي
ئېشـىپ، تهڭشـهلگهندىن كېيىنكـى خـامچوت  17.97٪ كۆپىيىپ،

  .ئورۇنالندى %100
 :نهتىجىســـىچىقىمىنىـــڭ تهڭپۇڭالشـــتۇرۇلۇش  –كىـــرىم 

ن، بۇنىـڭ مىـڭ يـۈه 110مىليـون  527مىليـارد  1 ئومۇمىي كىرىم
مىليـون  634خامچوت كىرىمى  همالىي هتجامائ ئادهتتىكىئىچىده: 

 كىرىمى تولۇقلىما ياردىمى يۇقىرى دهرىجىلىكنىڭ، ۈهني ڭمى 140
ئۆتكـۈزگهن ھېسابقا تۆۋهن دهرىجىلىك مىڭ يۈهن،  70مىليون  676

نى قهرزگه ئايالنـدۇرۇش ىزايـوم مىڭ يـۈهن، 900مىليون  81كىرىم 
ــى  ــم مىل 135كىرىم ــۇمىي چىقى ــۈهن؛ ئوم ــون ي ــارد  1ي  525مىلي
جامــائهت ئــادهتتىكى مىــڭ يــۈهن،  بۇنىــڭ ئىچىــده:  460مىليــون 

مىڭ يـۈهن،  390مىليون  376مىليارد  1مالىيه خامچوت چىقىمى 
مىـڭ  550مىليـون  22چىقىـم  ئۆتكۈزۈلگهن نىڭ ھېسابىغايۇقىرى
ليـون مى 25چىقىمى  دىرىنى قايتۇرۇش ڭئادهتتىكى زايومنى، يۈهن

مىليـون  101تۆۋهن دهرىجىلىككه يـاردهم بېـرىلگهن چىقىـم يۈهن، 
االنس قىلغانـدىن كېيىنكـى چىقىمنى ب –. كىرىم مىڭ يۈهن 510

كېيىنكـى يىللىـق ھېسـاباتقا مىڭ يۈهن،  650مىليون  1قالدۇق 
  .دۇئاغدۇرۇپ ئىشلىتىلى

نىـڭ ئىجـرا چىقىمى-كىـرىم ى) ھۆكۈمهت فونـدى خـامچوت3(
  ىئهھۋال قىلىنىش

مىـڭ يـۈهن  76مىليون  8كىرىمى  ىى خامچوتفوند ھۆكۈمهت
 620مىليون  6هزگىلىدىكىدىن ئوخشاش م ڭيىلنى ۆتكهنئ ،بولۇپ

ئېشىپ تهڭشهلگهندىن كېيىنكـى  309.34٪ ۈهن كۆپىيىپ،ي ڭمى
 4چىقىمـى  ى خـامچوتفونـد ۆكۈمهتھ .ئورۇنالندى 100خامچوت %
ــون  ــ 760مىلي ــ ڭمى ــ ۈهني ــ ۇپ،بول ــڭ يىل ۆتكهنئ ــاش نى ئوخش
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 72.29٪ ۈهن ئازىيىـپ،يـ ڭمىـ 420مىليون  12 مهزگىلىدىكىدىن
  ئورۇنالندى. 100هپ، تهڭشهلگهندىن كېيىكى خامچوت %ۆۋهنلت

 ۇمىي: ئومـهھـۋالىئ هڭپۇڭالشـتۇرۇلۇشت ڭچىقىمىنىـ–كىرىم
ھۆكـۈمهت : هئىچىـد ۇنىـڭب ۈهن،يـ ڭمىـ 530مىليـون  15كىرىمى 
ــدى ــ 760مىليــون  8كىرىمــى  خــامچوت فون ــ ڭمى ــ ۈهن،ي  ۇقىرىي

 ڭمىـ 770مىليـون  6كىرىمـى  ىمىيـارد ۇقلىماتول نىڭدهرىجىلىك
: هئىچىد ۇنىڭب ۈهن،ي ڭمى 640مىليون  8چىقىم  ۇمىيئوم ؛ۈهني

 ۈهن،يـ ڭمىـ 760مىليـون  4 ىچىقىمـخـامچوت  ھۆكۈمهت فونـدى
 ڭمىـ 880مىليـون  3 تۆۋهن دهرىجىلىكـكه يـاردهم بهرگهن چىقىـم

ۈهن بولـۇپ، ي ڭمى 890مىليون  6 قۇيىل ئاخىرىدىكى قالد ۈهن.ي
  .كېيىنكى يىللىق ھېساباتقا ئاغدۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ

ـــۇغۇرتا 4( ـــائىي س ـــرا ف) ئىجتىم ـــڭ ئىج ـــدى خامچوتىنى ون
  قىلىنىش ئهھۋالى

ئىجتىمـائىي  چىقىم ئهھـۋالى:-نىڭ كىرىمهر دهرىجىلىكشهھ
مىـڭ يـۈهن  180مىليـون  23مىليـارد  1 سۇغۇرتا فونـدى كىرىمـى

. بۇنىـڭ ئىچىـده: سـۇغۇرتا ھهققـى كىرىمـى ئاشـتى 3.3%بولۇپ، 
مىـڭ  890مىليون  9مىڭ يۈهن، ئۆسۈم كىرىمى  640مىليون  854

، مىـڭ يـۈهن 160مىليـون  21يۈهن، مالىيه ياردهم پـۇلى كىرىمـى 
؛ ئىجتىمـائىي سـۇغۇرتا مىـڭ يـۈهن 490مىليون  137باشقا كىرىم 

بولـۇپ، مىـڭ يـۈهن  140مىليـون  59مىليـارد  1فوندى چىقىمـى 
چىقىــم -مــۆلچهرىمىزچه شــۇ يىلــدىكى كىــرىم .ۆۋهنلىــدىت %3.5

  مىڭ يۈهن. 960مىليون  35قالدۇقى مىنۇس 
) دۆلهت كاپىتالى تىجارىتى خامچوتىنىڭ ئىجرا قىلىـنىش 5(

  ئهھۋالى
، كارخانىالرنىـڭ 16تۇرپان شهھىرىمىزدىكى دۆلهت كارخانىسى 

هرلىكنىـڭ دۆلهت تىجارهت ئهھۋالىـدىن قارىغانـدا، ييىللىق -2017
كاپىتالى تىجارىتى خامچوتىنى تۈزۈپ يولالشقا ئۇيغـۇن كېلىـدىغان 
 شــهھهر دهرىجىلىــك كارخانــا بىــر، يهنــى تۇرپــان شــهھهرلىك دۆلهت
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ــ ــلهغم ۈلكىگهم ــنىس هب ــق ېلىش ــكچ ۇرۇشباش ــئۇلىيهتم هكلى  هس
يىلى شهھهر دهرىجىلىـك كارخانىنىـڭ تىجـارهت -2017. شىركىتى

يىلى شـهھهر دهرىجىلىـك دۆلهت -2017ده، ئهھۋالىنى مۆلچهرلىگهن
ــۆلچهرىمىزچه،  ــان، م ــدا يارىتالمىغ ــانىلىرى پاي ــى -2017كارخ يىل

  دۆلهت كاپىتالى تىجارىتى كىرىمى يوق.
يىلدىكى ئاساسلىق مالىيه خىزمىتى ۋه خامچوتنى - 2017) 3

  ئىجرا قىلىشتىكى ئاالھىدىلىكلهر
ــ2017- ــىيىل ــالىيهھهرىرىمىزدىكى ، ش ــاقل-هم ــاج تارم ىرى ب

قاتتىق ئىجرا  ۇنالشتۇرمىلىرىنىئور-هدبىرت ڭپارتكومنى هھهرلىكش
 هسـتىقلىغانيىغىنى ت-3 ۇرۇلتىيىق هلقخ ۆۋهتلىكن -1قىلىپ، 

« ئىجـرا قىلىـپ،  هسـتايىدىلئ هسـىنىخام چوت اليىھىسى همالىي
، ۈچهيتىشكـــ ۈچىنىكـــ ىيه، مـــالهشئىشـــل همهلىـــيئ نـــىكىرىم
نى ۇرۇش، باشقجانالندۇرۇشۈزۈلمىنى ، تنى سهرخىلالشتۇرۇشچىقىم

كىرىمنــى قىلىــپ،  ىنىشــان نــى خىــزمهت»ئىــنچىكه قىلىــش
 ڭچىـ ۇرۇشـنىبـاج باشق ،تىرىشىپ چىقىمنى تېجهشكه-ۇرۇشئاش

ــــۇپت ــــق، خۇت ــــىت هل ــــ ۇرمۇش ــــۈكىنى ئوملىرتهسىياس  ۇميۈزل
ــتۈرۈپئ ــۈك، تهمهلىيلهش ــىهبلهغم ۈرل ــر ت لهرن ــاشبى ــالپ،  ۇت  پىالن
 ۇقىممـ ،ساغالم ئىشلىرىنىڭ ىيئىقتىساد ىجتىمائىيئ هھىرىمىزش
پۈتــۈن  ىيىلــ - 2017. قىلــدى هتلىــككاپال ىشــىغاقىل هرهققىــيت

 575مىليارد  5 ۆلچهرلىنىشىچهم ىچىقىم ۇتلهقم شهھىرىمىزنىڭ
مىليـارد 1 هزگىلدىكىدىنئوخشاش م ۇلتۇرقى، ببولۇپ ۈهنيمىليون 

ئىـش  هبويىچ ىرىمىزهھ، ئاساسلىقى شمىليون يۈهن كۆپىيىپ 300
نورمــال ئاپپاراتالرنىــڭ  ۇرمۇشــىغا،ت هلــق، خۇقىملىققــا، مههققىــگھ
ــــىگهي ــــككاپال ۈرۈشۈش ــــارلىق ج هتلى ــــش قات ــــلهرقىلى گه هھهت

مىليـون  225مىليـارد  6چىقىمـى  ۇرمۇشـىت هلق؛ خئىشلىتىلدى
 ڭخـامچوت چىقىمىنىـ هتجامـائ هتتىكىئادبولۇپ،  ۈهنيمىڭ  860
 كـۈمهتۆھ هھهرلىكپـارتكوم، شـ هھهرلىكشـ نى ئىگىـلهپ، %70.3

 ۇقتىلىــقن ۈرلــۈكت 64 خىلــدىكى 15 ېكىــتىلگهنب ېشــىدايىــل ب
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ــقخ ــۇشق ۇرمۇشــىت هل ــىم ۇرۇل ــيھ هبلىغ ــال هقىقى ــگه هتكهكاپ  ئى
   . قىلىندى

ـــالىي) 1( ـــشكىرىم هم ـــى يىغى ـــق-ىن ـــالمىقى  ۇرۇشباش س
بــاج، بانكــا  ،لىــپۈچهيتىك هشــكىللهشكىرىمىنــى ت .ئاشــۇرۇلدى

 ۈچكـ هبىـرىكم تهته، خىـزمپلىـېچىئ هرهللىكقيىغىنى  هشمهبىرل
ــ ــرىم تپلۈهكىللهندۈرۈش ــكىللهش، كى ــد هش ــاقالنغان  هخىزمىتى س
 تىكىۇرۇشپ، كىرىمنى ئاشلىچىقى تېپىپ هستايىدىلئ هسىلىلهرم

 پ،لـۇۇتۇت ڭچى ۇرۇشباشق-ېلىشباج ئ ؛لهر قېزىلدىۈچك ۇرۇنيوش
 ۇرۇشئىـز قـوغالپ باشـق ۇرۇلۇشالرنىق ۇقتىلىقن ۈرلهر،ت ۇقتىلىقن

ـــلىنىپ ـــقن، ياخشـــى ئىش ـــا ۇقتىلى ـــق، نكارخان بـــاج  ۇقتىلى
، يىغىشـــــقا كۈچهيتىلىـــــپقىلىــــش  هتنـــــازار هنبهلىرىنــــىم
 ۇرۇشكىرىمنـى باشـق سـىز؛ باجلـدىيىغى ۇلـۇقرى تېگىشلىكلىت
ــپۈچهيتىك ــل ب ،لى ــىدايى ــتىلگهنب ېش ــرىم  ېكى ــىكى گه ۋهزىپىس

 پ ئىـز قـوغالپ ستاتىسـتىكىال هھۋالىنىئ ۇنداش، ئورسېلىشتۇرۇپ
 خهسىنىلهشتۈرۈشـكه ۇقتولـ ۋاقتىداىمىنى كىر سىزباج پ،ۆزىتىك

  ندى.قىلى هتلىككاپال
ـــلهغپائـــال م) 2( ـــوپال هب  ۋه ىيئىقتىســـاد ىرىمىزهھ، شـــپت

. لدىۈرۈئىلگىرى س هرهققىياتىساغالم ت ئىجتىمائىي ئىشلىرىنىڭ
، ۆرىدهپچ زىچ ۇنالشتۇرمىلىرىنى، ئورهدبىرت ڭپارتكومنى هھهرلىكش

ــاتىت هتسىياســ  ۇنكىسىيىســىف نىــڭهالىي، مكۈچهيتىلىــپ هتقىق
 ېچهك، كىيىم ـ كۇمىچىلىقتاشيولى، توق يېزا ،ۇلۇپۇرجارى قىلد

ــپىك ــت هس ــۇرا ،اتىهرهققىي ــانىالر ت-ئوتت ــك كارخ ــاتىكىچى  هرهققىي
 هبلىغـىم لهرۈرقاتـارلىق تـ ۇرۇلۇشـىق ۇچىلىقسـ ،تۈرى هخسۇسم

ئــارقىلىق،  ۈچىكــ همــالىي قان، ئاشــهلتۈرۈلــۈپتىرىشــىپ قولغــا ك
 هتلىككاپال هرهققىياتىغات ۋه ىۇرۇلۇشئىقتىسادىي ق نىڭىرىمىزهھش

 هسـئۇلىيهت. مئۆزلۈكسـىز يـۇقىرى كۆتۈرۈلـدىقىلىش ئىقتىـدارى 
 ۋاقتىــدا نىهت، سىياســىشــىپماسل ېقىنــدىني ،پلۇڭالشــتۇرۇئايدى

ــل ــهپئىگى ــ لهرنىۈر، ت ــش س ــاس قىلى ــتۈرۈئ ۈپىتىئىلتىم ، پلۈۆس
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ــاس پ ــادىي ئاس ــۇختىلئىقتىس ــال، ئپىنى ــيهمهلئ ۇنىۋېرس ــ ى  ۈچك
ســـاغالم  ئىجتىمـــائىي ئىشـــالرنىڭ ۋه ىي، ئىقتىســـادپلۈۆســـتۈرۈئ
  .لدىۈرۈئىلگىرى س هرهققىياتىت

 ۇرمۇشـىت هلـقخ پ،لۇهرخىلالشتۇرۇس ۇرۇلمىسىچىقىم ق) 3(
ــ ــدىكاپال ۈچهپك ــىالندى. ۋه هتلهندۈرۈل ــ ياخش ــق  هھهرلىكش خهل

 ۇقىممــ ئــاخىر-باشــتىننــى چىقىمى ۇرمۇشــىت هلــقخ ھۆكــۈمىتى
ــۇرۇشئا ــاتنىهر، تش ــرى س هققىي ــئىلگى ــ تىكىۈرۈش ــن ۇھىمم ا ۇقت

ــــدىن ــــدا ئال ــــككاپال قاتارى ــــپقىل هتلى ــــق، خى  ۇرمۇشــــىت هل
ــىنى ئ ــىزسىلىنمىس ــۇرئ ۈزلۈكس ــ-2017، دىاش ــاد ىيىل  هتتىكىئ

مىــڭ  390مىليــون  376مىليــارد  1خــام چــوت چىقىمــى  همــالىي
، ئېشـىپ18% هزگىلدىكىـدىنئوخشـاش م ۇلتۇرقى، بېتىپي ۈهنگهي

ـــۈهن كۆپىيىـــپ 710مىليـــون  209 ـــڭ ي ـــل بمى  ېشـــىدىكى، يى
ــ مىــڭ 170مىليــون  355 خامچوتتىكىــدىن ــارت ۈهني چىقىــم  ۇقئ

 كۈچلۈكى هرهققىياتئىشلىرى ت ۈرلۈكت ىرىمىزنىڭهھ، شىپقىلىن
ــلهغم ــالىتى هب ــدى كاپ ــلهن تهمىنلهن ــبى ــك، چدىن. بىرىنچى  هكلى

مــۇتلهق چىقىــم، . «دىقىلىنــ هرپجايىغــا ســ هلد مــالىيه كــۈچى
ــق چى ــك نۇقتىلى ــا كاپالهتلى ــى چىقىمىغ ــق تۇرمۇش ــم ۋه خهل قى

 چىقىمتىن ئىبارهت » چىقىمالرنى قىسقارتىش هتتىكى، ئادقىلىش
ــىپى ــپپىرىنس ــاتتىق ئهمهل قىلى ــ-2017 غا ق ــۈك تدىكى يىل ۈرل

 ۇق، يوچــىنىـپقىل هتلىـككاپالئېھتىياجىغـا  »مـۇتلهق چىقىـم«
 ،دىن. ئىككىنچىـپهيـدا قىلىنمىـدى هقهم، قىزىل رلمىدىۇرۇقالد

 بىـــلهن ۈچكـــ ئېھتىياجىغـــا پۈتـــۈنچىقىمـــى  ۇرمۇشـــىت هلـــقخ
 هلـقخ نىـڭهرىجىلىكد شهھهر ىيىل-2017. ىندىقىل هتلىككاپال

، هئىچىـد ۇنىـڭ، بۈهنيـ مىڭ 470مىليون  812 چىقىمى ۇرمۇشىت
ــى  ــپ چىقىم ــون  126مائارى ــ 680مىلي ــ ڭمى ــيهت، مۈهني -هدهنى

 640ون مىليـ 128چىقىمـى  ۋاسـىتىلىرىتارقىتىش  ۋه هنتهربىيهت
، ۈهنيـ ڭمىـ 470مىليـون  10چىقىمى  ېخنىكات-هن، پۈهنيمىڭ 

 122چىقىمـــى  ۇنالشـــتۇرۇشئىشـــقا ئور ۋه هتئىجتىمـــائىي كاپـــال
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پىالنلىق  ۋهساقلىق ساقالش  - ۋاالش، داۈهنيمىڭ  760مىليون 
ــۇتت ــى  ۇغ ــون  101چىقىم ــڭ  600مىلي ــمى ــۈهني ــزاي-هھهر، ش  ې
ـــلهم ـــ مىـــڭ 470مىليـــون  61 چىقىمـــى ىرىئىشـــل هھهل ، ۈهني
 68 ئىشــلىرى چىقىمــى ۇچىلىق، ئورمــانچىلىق، ســېھقــانچىلىقد

مىليـون  54تىرانسپورت چىقىمى -، قاتناشۈهني مىڭ 60مىليون 
مىـڭ  290مىليـون  44كاپالىتى چىقىمى  ۇرالغۇ، تۈهنيمىڭ  690

 ېشىدايىل ب ۆكۈمهتھ هھهرلىكش ،پارتكوم هھهرلىك، شبولۇپ ۈهني
ــتب ــقن هنكېكى ــقخ ۇقتىلى ــىۇت هل ــق رمۇش ــم ىۇرۇلۇش  گههبلىغى
 ۆلهش، نـامراتالرنى يـدىنۈچىنچى. ئلىك قىلىندىهتكاپال هقىقىيھ

ته مهدهت ۈچزور كــــ گهقىلىـــش خىـــزمىتى ۇجـــۇمھ ۆتكىلىگهئـــ
، ئاساسىداتهكتىنى ئىگىلهش، تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىش .بېرىلدى

ــــامراتلىقتىن ق ــــدۇرۇشن ــــ ۇتۇل ــــۇمھ ۆتكىلىگهئ ــــش  ۇج قىلى
ـــتهھكهملهشم ـــۇسم ۇس ـــهم هخس ـــ 13 دىنبلىغى ـــون ي  ۈهنمىلي

ــــتۇرۇئور ــــامراتلىپلۇۇنالش ــــدۇرۇشق قتىن، ن ــــىنى ۇتۇل  ۋهزىپىس
ـــۈكئوم ـــامالش ۇميۈزل ـــۈكك تام ـــلهغم ۈچل ـــالىتى  هب ـــلكاپ  هنبى

 پلۈهركهزلهشــتۈرۈم ۈچىكــ ه، مــالىيدىنۆتىنچىــ. تتهمىنلهنــدى
 هھهرلىكپــارتكوم، شــ هھهرلىكشــ قىلىنــدى، ئىشــالر چــوڭ-ڭچــو

گه سىياسىتى لىرىۈرت ۇرمۇشىت قهلخ ېكىتكهنب خهلق ھۆكۈمىتى
مائــارىپى، » قــوش تىــل«يىلــى -2017.  ئالــدىن مهدهت بېرىلــدى

نـامرات  ۋهمائـارىپى كاپـالىتى خىراجىتـى  هكـتهپم ۇرائوتتـ ۇقتول
ـــائىل ـــڭهرزهنتپ هئ ـــى لىرىنى ـــاردئوقۇش ـــرىشب همغا ي ـــۇسم ې  هخس

 ۋه ى بــارقىيىنچىلىقــ مىــڭ يــۈهن، 320مىليــون  18 دىنهبلىغىــم
 751مىليـون  9 دىنهبلىغىـم هميـارد ېيىـپالرم ىـدىكىهرىجد ېغىرئ

 ۆيئـ همىـنئ ئىللىـق« ىـپالرېينـامرات م ئاجرىتىلىپ، ۈهنيمىڭ 
 500مىـڭ  442مىليون  1ىغى هبلم يۈرۈشلهشتۈرۈش نى»ۇرۇلۇشىق
ــ ــازار شىپاخانىســى ئ - ېــزا، ي ۈهني  ۇرۇلۇشــىق ۆلچهملهشــتۈرۈشب
ــىم هخســۇسم ــون  2 هبلىغ ــ 700مىلي ــ ڭمى ــزاي-هھهر، شــۈهني  ې

 هميارد ۇغۇرتىسىس ۈتۈنۈشئاساسىي ك ۋه ۋالىنىشدا ڭئاھالىلىرىنى
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بـۇرۇنقى چىچـان خىمىـيه بـاش ، مىـڭ يـۈهن 829مىليون  2 ۇلىپ
، چىلىقتا قالغـانقاتارلىق قىيىن ېنىك ۆمۈرك ۇلتۇز، قىزىليزاۋۇتى

 3 ۇلىپـ هميـارد ۇغۇرتائىجتىمائىي س نىڭكارخانىالر ۋهيران بولغانت
 هلــقخ ۇقىرىقى، يــئهمهلىيلهشــتۈرۈلدى ۈهنيــ ڭمىــ 120مىليــون 

ـــــان، تلۇشـــــىۇيولغـــــا قوي هتلىرىنىڭسىياســـــ ۇرمۇشـــــىت  ۇرپ
ــ ــادىرالر  مىزدىكىهھىرىش ــامم ۋهك ــادىي ت ىنىئ ــاتئىقتىس  هرهققىي

 هنبىل ۇنىڭ، شتۈردىېرىشئبىۋاسته  هپكهن همهلىيئ كهلگهن ېلىپئ
، هتكــۈزۈشي هپنقه هلقــخ«  نىــڭپارتكوم هھهرلىكشــ ۋاقىتتــابىــر 

 ۋه هدبىـرت ۇھىممـ تىـن ئىبـارهت»ۈرۈشئىلگىـرى سـ هققىياتنىهرت
  لدى.همهلىيلهشتۈرۈجايىدا ئ هلد ىسۇنالشتۇرمىئور

ــالىي) 4( ــارد هم ــارقىلىقي ــڭهرلىك، يىمى ئ ــادىي  نى ئىقتىس
كىچىك ،  نىڭۆلهت، ددىنبىرىنچى .لدىۈرۈئىلگىرى س هرهققىياتىت

ـــدا ئ ـــا باج ـــرو كارخانىالرغ ـــارمىك ـــرىشب ېتىب ـــا كارخانىال ۋه ې رغ
 ئومۇميۈزلـۈك قىلىـش سىياسـىتى ۈمرهچۈك لهرنىهقھ ېتىشلىقچ

ــهمهلىيلهشــتۈرۈلۈپئ ۋه ۇرۇلۇپئىزچىلالشــت ــ ڭ، كارخانىالرنى  ۈكىي
 ،لىــپۆۋهنلىتىت هننهرخىنــى، ت پلىــېنىكلىتىي هرىجىــدهزور د هڭئ

كهچــۈرۈم  ۈهنمىليــون يــ 21 دىنبــاج كىرىمىــ ۈرلــۈكبىــر يىلــدا ت
تسـىيه قاتنىشـى لېنىيهسـىنى ئاۋىيا. ئىككىنچىـدىن،  قىلىندى

كاپـالىتى ئىقتىـدارى  ۇرۇمئـايرود .يېتىلدۈرۈش ياخشـى ئىشـلهندى
 هخســــۇسم ۇقلىمىســــىتوللېنىيهســــى  اۋىياتســــىيهئ،ۇرۇلۇشىق
ــــۈهن ئاجرىتىلىــــپ،  530مىليــــون  70دىن هبلىغىــــم مىــــڭ ي

،  پلىــۈچهيتىك ۇرۇلۇشــىق نىڭئاۋىياتســىيه لېنىيهســىئايرودروم
ــانت ــ ۇرپ ــايا نىڭمىزهھىرىش ــاتىت چىلىكهتھس ــرى  هرهققىي ئىلگى

زايوم  ۆكۈمهتھ هرلىكي ڭ، ئاپتونوم رايوننىدىنۈچىنچى. ئ سۈرۈلدى
، لـدىهلتۈپائال قولغـا ك مىڭ يۈهن 500مىليون  725دىن هبلىغىم
 هرىـززايـومىنى ق هتتىكىئاد گهنتىلۆپهيك يېڭىدىن :هئىچىد ۇنىڭب

 لغانۇرۇ، ئالماشـت ۈهنيـمىليون  430كىرىمى  ۆزگهرتىشئ هبىرىشك
 500مىليــون  295كىرىمــى  ۆزگهرتىشئــ هبىرىشــك هرىــززايــومىنى ق
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زور  ېســىمىب ۇرۇشقــايت هرزق هھىرىمىزنىڭ، شــبولــۇپ ۈهنيــمىــڭ 
 هرهققىياتىغـائىقتىسـادىي ت هرلىكنىـڭ، يپلىېنىكلىتىي هرىجىدهد
   . بولدى ۈرتكهت ۈچلۈكك

 ه، ئىلمىي، ئىنچىكۇپڭقۇرالشتۇرۇلئىسالھاتى چو همالىي) 5(
خام چوت «، دىنبىرىنچى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. هۋىيىسىس ۇرۇشقباش

، ىــــلهرگه قــــاتتىق ئهمهل قىلىــــپهلگىلىمدىكــــى ب» ۇنىقــــان
، خام ڭقۇرالشتۇرۇلۇپچو هنىمۇي ۇرۇشباشق ىنىخامچوت ڭتارماقالرنى

ــوت ــ نىچ ــالمىقى ئاش ــش س ــرا قىلى ــۈمهت، ھپلۇۇرۇئىج ــى  ۆك ئىش
ىـش ئىسـالھاتى قىل هتنـازار هرىكهتچـانخام چـوتنى ھ ۋهكارتىسى 

ئىسالھاتى خىزمىتى  ۇرۇش، خامچوت باشقلۈپۈرۈس گىرىئىل ۇختاپ
 ۇچــۇرىنىئ هقچــوتن ۋه؛ ئىككىنچىــدىن، خــامچوت لىتىلــدىېزت

 هھهر، شـلدىۈرۈئىلگىرى سـ ۇميۈزلۈكئاشكارىالش خىزمىتىنى ئوم
ــىهرىجىلىكد ــوت ئور 128 تىك ــام چ ــڭخ ــق -2017 ۇنلىرىنى يىللى

 هقن قالرنىــڭيىللىــق تارما -2016 ۋه ىۇچــۇرتارمــاق خــامچوتى ئ
 هبـويىچ هلهپت همـده، ھپئاشـكارىال هممىسـىنىھ ۇچۇرنىـڭچوتى ئ

 گىچهۈرىتــ ېســابھ هرىجىلىــكد ۈرتــ هبــويىچ ۇنكسىيهســىچىقىــم ف
؛ كۈزۈلـدىهتي هگ 100نىسبىتى %ئاشكارىالش ، هپسىلىيلهشتۈرۈپت
ــئ ــامچوت ئدىنۈچىنچى ــۈمىنى، خ ــنى ن ۈن ــداباھاالش ــىناق  ۇقتى س

ا ئىـز دچىقىمىـ ۈرلهرتـ ۇقتىلىـق، نلۇپۇرۇيايد اناتققىلىش پائال 
، خام ۈزۈش، خامچوت تدىنۆتىنچى؛ تۈلدىۈرۈشتۈرس ۈنۈمىقوغالپ ئ

ــرا قىلىــش  ــجهن ۋهچــوتنى ئىج ــۈمنىئ-هتى ــارلىق  ۈن ــاالش قات باھ
ۇرۇلۇشـىدىن ق ۇپىسـىس تىـرهك، ىالرنى چۆرىـدهپھـالق ۇچلۇقئاچق

ــــنى  ــــپتپايدىلىنىش ــــ، ئېزلىتى ــــا نىڭۇچۇرالشتۇرۇش  لىيهنىم
 هتلهنــــدۈرۈشكاپال ۇرۇشــــنىباشق ه، ئىــــنچىكالشــــتۇرۇشئىلمىي

 لىككه كهلـگهن، بىـردىنهشـىنچى؛ بيۇقىرى كۆتۈرۈلدى ئىقتىدارى
ــىز ــش باجس ــى يىغى ــق-كىرىمىن ــىنىسىست ۇرۇشباش ــاب ېمىس  هرپ

ــپ ىنقىل ــتۈرۈم ۋهى ــى، پلۈۇكهممهللهش ــىز كىرىمن ــپ باجس  يىغى
 ۇرۇشباشـــق ىنىتـــالون ېلېكترونلـــۇقئ ېمىســـىسىست ۇرۇشتاپشـــ
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 ۋه هتهرلىكـىبىخ هبلىغىنىـڭم ه، مالىيۇلۇپيولغا قوي ۇميۈزلۈكئوم
ــۈمىئ ــتۈرۈلدىئ ۈن ــۆس ــۈمهت، ھدىن؛ ئالتىنچى ــائىي  ۋه ۆك ئىجتىم

 ۇشيولغـا قويـ ۈرىنىتـ هندىزىسـىنىئ (PPP) همكـارلىقىكاپىتـال ھ

 PPP خهزىنىلهشـكهنيىلـى  -2017.  ۈرۈلدىئىلگىـرى سـ پۇختـا
ـــ 6 هئىچىـــد ۇنىـــڭب ، 15 ىۈرتـــ  ىنىـــپئىمزال ده كېلىشـــىمۈرت

 766مىليـــارد  1 هبـــلهغم ۇمىيئومـــســـېلىنىدىغان ، ماكانالشـــتى
، ش باســقۇچىغا كىــردىئىمــزاال توختــام ۈرتــ هشب ۈهن؛يــمىليــون 

 2؛ ۈهنيـ ۇنمىليـ 780مىليـارد  2 هبـلهغم ۇمىيئومسېلىنىدىغان 
 ۇمىيئومـسېلىنىدىغان ، غا كىردىۇچىباسق ېتىۋېلىشس ۈرىنىت ۈرت
  .ۈهنمىليون ي 897 هبلهغم

 ۆكــۈمهتھ ،ىلىــپۈچهيتك ۇرۇشباشــق هرزىنــىق ۆكــۈمهتھ) 6(
ـــڭ هتىرىخ-هۋپخى هرزق ـــدى ئنى ـــدىئال ـــهيتىلدىپ ۋه ېلىن  .هس

ـــ ـــاپتونوم رايونل ـــارتكوم،  ۇقئ ـــڭپ ـــق ھۆكۈمىتىنى ـــرت خهل  هدبى
ــتۇرمىلىرىئور ــالىي ۋه ۇنالش ــ هم ــ ڭنازارىتىنى ــدار ھ ، ۆججهتئاالقى

نـــــۈپ ۋه قهتئىـــــي نىئهســـــتايىدىل ئۆگۈروھى لىرىنىـــــڭيىغىن
 هتــكه، رېــنىقالشئ هرزىنــىق ۆكــۈمهتھ هرلىــك، يئىزچىلالشــتۇرۇپ

قانــات  پائــال خىزمىتــى ېلىپالشــتۇرۇشق ۆزگهرتىش،ئــ ۋه پېلىســ
ــدۇرۇلۇپ،  ــۈمهتھياي ــىق ۆك ــزگىنلهپ ۋه هرزىن ــۈك تى  هلھ ئۈنۈمل

-هۋپخ ۇئامىلهم ۇلىك پېرل، رايون خاراكتىلىقېمسىست پ،قىلى
   . قهتئىي ئالدى ئېلىندىپهيدا بولۇشىنىڭ ي هتىرىخ

ــلهر، ــىي ۋهكىل ــىي ۋهزيهت، ېڭ ــپه ېڭ ــىي ۋه ۋهزى ــت ېڭ لهر هلهپ
 ۆۋهتته، نـهتتـۇقكىي ۇپتونـ هنبىـل هگهكلىكسـ ۇنى، بىز شـئالدىدا

 ېشىشـىسىجىل ئئىمكانىيهتلىك  ڭكىرىمىنى همالىي هھىرىمىزش
 ۇرۇشـقاقاند ېھتىيـاجىنىئ ئېشـىشئىزچىـل  نىـڭچىقىم ۇتلهقم

،  ۇقتـاقىزىق ن ۆلۈۋاتقانب ۆڭۈلك همئىيهتج هتتهۆۋن ۇئامالسىز . ب
ــ ــالىي ۇنداقالش ــىخىزمىتى هم ــيىن ن مىزدىك ــقى ــدىن، باۇقت  ۇنىڭ
 ۈنۈملــۈكقىلىــپ، ئ هتقىــقت هســتايىدىلئ هتلهردهخىــزم ېيىنكــىك
  تهدىرىجى ھهل قىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. قوللىنىپ، هدبىرت
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   شىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇيىللىق مالىيه خامچوتى–2018 . 2
ـــى –2018 ـــارتىيه يىل ـــۇر -19پ ـــى چوڭق ـــۇرۇلتىيى روھىن ق

ئىزچىلالشتۇرىدىغان تۇنجى يىل،ئومۇمىيۈزلۈك ھاللىق جهمئىيهت 
بهش يىللىـق -13قۇرۇپ چىقىشتا ھهل قىلغۇچ غهلبه قـازىنىش، 

يىرىك پىالننى يولغا قويۇشتىكى ئاچقۇچلۇق بىر يىل. يېڭـى بىـر 
ه پايـدىلىق شـارائىتالرغا يىلدا بىز نۇرغۇن تهرهققىيـات پۇرسـىتى ۋ

دۇچ كېلىمىز، شۇڭا پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ، ۋهزىيهتكه قاراپ ئىـش 
تۇتــۇپ، تهرهققىيــات ئىشــهنچىمىز ۋه ئىرادىمىزنــى چىڭىتىــپ، 
يــۇقىرى ســۈپهتلىك تهرهققىــي قىلىــش، مۇقىملىــق ئاساســىدا 
ئىلگىرىلهش ئاساسىي رېتىمىدا چىڭ تۇرۇپ، مـالىيه خىزمىتىنـى 

  ىشلهيمىز.تىرىشىپ ياخشى ئ
پـارتىيه  خامچوت تۈزۈشتىكى يېتهكچـى ئىـدىيه:يىلى -2018

قۇرۇلتىيى روھىنى ئومۇمىيۈزلـۈك چوڭقـۇر ئىزچىلالشـتۇرۇپ، -19
شىجىنپىڭنىڭ يېڭى دهۋىر جۇڭگوچه  سوتسىيالىزم ئىدىيهسـىنى 
ـــــر  ـــــڭ تهدبى ـــــهھهرلىك پارتكومنى ـــــپ، ش ـــــى قىلى يېتهكچ

باشقۇرۇشـنى -ىـشئورۇنالشتۇرمىسىنى زىچ چۆرىدهپ، كىرىمنى يىغ
كۈچهيتىــپ، كىرىمنىــڭ مــۇقىم ئېشىشــىنى ئىلگىــرى ســۈرۈش؛ 
مالىيه چىقىمى قۇرۇلمىسىنى سهرخىلالشتۇرۇپ، خهلـق تۇرمۇشـى 
ۋه شــهھهر دهرىجىلىــك زور چىقىــم تــۈرلىرىگه ھهقىقــى كاپالهتلىــك 
قىلىش؛ مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلهپ، ئىلگىـرىلهش داۋامىـدا 

-بىخىهتهرلىكـى ۋه خـامچوت نهتىـجه سۈپهتنى ئۆستۈرۈپ، خامچوت
ئۈنــۈمى ئــۆز ئــارا بىرلهشــتۈرۈلگهن خىــزمهت مېخــانىزمىنى يهنىمــۇ 
ـــادىي، ئىجتىمـــائىي  ـــهھىرىمىز ئىقتىس ـــتۈرۈپ، ش مۇكهممهللهش
ئىشلىرىنىڭ ساغالم تهرهقىيـاتىنى ئىشـهنچلىك مـالىيه كاپـالىتى 

  بىلهن تهمىنلهش.
  شهھىرىمىزنىڭ مالىيه خامچوتى ( اليىھه ) )1

ھىرىمىزنىڭ نۆۋهتتىكى ئىقتىسـادىي تهرهققىيـات ھـالىتى شه
ئونىۋېرسال تهھلىـل  ۋه جهمئىيهت ئېھتىياجى ئهمهلىي ئهھۋالىنى
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قىلىغانــدىن كېــيىن، شــهھهرلىك پارتكومنىــڭ مــالىيه خىزمىتــى 
يىلى يهرلىكنىڭ ئـادهتتىكى -2018توغرىسىدىكى تهلىپى بويىچه، 

ۇش نىسبىتى بـويىچه ئاشۇر 10جامائهت مالىيه خامچوت كىرىمى %
  ئورۇنالشتۇرۇلىدۇ.

  هسىاليىھ خامچوت همالىي شهھىرىمىزنىڭ) 1(
 3 ۋهزىپه-نىشانجامائهت مالىيه خامچوت كىرىمى: ئادهتتىكى 

ــۈهن بولــۇپ، ٪ 460مىليــون  979مىليــارد  ئاشــۇرۇش،  10مىــڭ ي
مىــڭ  410مىليــون  149بۇنىــڭ ئىچىــده: شــهھهر دهرىجىلىكنىــڭ 

مىـڭ يـۈهن،  130مىليون  18مىليارد  1ىڭ يۈهن، ئىدىقۇت رايونىن
مىــڭ يــۈهن،  540مىليــون  554مىليــارد  1پىچــان ناھىيهســىنىڭ 
  مىڭ يۈهن. 380مىليون  257مىليارد  1توقسۇن ناھىيهسىنىڭ 

 ۋهزىـپه-نىشـان جامائهت مالىيه خامچوت چىقىمى:ئادهتتىكى 
، بۇنىـڭ ئىچىـده: شـهھهر مىـڭ يـۈهن 930مىليون  866مىليارد  6

(رايـون،  مىـڭ يـۈهن 800مىليـون  466مىليـارد  1جىلىكنىڭ دهرى
ــدۇ) ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــۈزگهن چىقىمنــى ئ ــاھىيهله ھېســابقا ئۆتك ، ن

مىڭ يۈهن، پىچان  120مىليون  964مىليارد  1ئىدىقۇت رايونىنىڭ 
مىـڭ يـۈهن، توقسـۇن  960مىليـون  767مىليارد  1ناھىيهسىنىڭ 
  ىڭ يۈهن.م 50مىليون  668مىليارد  1ناھىيهسىنىڭ 

ئومۇمىي  چىقىمىنىڭ تهڭپۇڭالشتۇرۇلۇش ئهھۋالى: –كىرىم 
مىـڭ يـۈهن، بۇنىـڭ ئىچىـده:  260مىليـون  956مىليارد  6كىرىم 

ــادهتتىكى  ــى ئ ــامچوت كىرىم ــالىيه خ ــائهت م ــارد  3جام  979مىلي
ــون  ــا  460مىلي ــڭ تولۇقلىم ــۇقىرى دهرىجىلىكنى ــۈهن، ي ــڭ ي مى

مىـڭ  550مىليـون  443د مىليار 2 كىرىمى مۆلچهرىمىزچه ياردىمى
مىليـون  64 كىـرىم ھېسـابقا ئۆتكـۈزگهنيۈهن، تۆۋهن دهرىجىلىـك 

ـــلهغ مىـــڭ  710 ـــۆتكهپ كېلىـــنگهن مهب ـــۈهن، ي مىليـــون  350ي
ــا تهۋه)يۈهن ــدىقۇت رايونىغ ــدۇق  .(ئى ــدىكى قال ــدىنقى يىل  118ئال

مىليـون  956مىليارد  6ئومۇمىي چىقىم  مىڭ يۈهن. 540مىليون 
ــ 260 ــۈهن، بۇنى ــڭ ي ــده: مى ــادهتتىكى ڭ ئىچى ــامچوت ئ ــالىيه خ م
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ــى  ــارد  6چىقىم ــون  866مىلي ــۈهن 930مىلي ــڭ ي ــۇس مى ، مهخس
مىـڭ  330مىليـون  89 نىڭ ھېسابىغا ئۆتكۈزۈلگهن چىقىـميۇقىرى
(مهخســۇس تــۈرده ئـــاپتونوم رايــون ھېســابىغا ئۆتكـــۈزۈلگهن يۈهن

بولۇپ،  ئىقتىساسلىقالر، قاتناش ۋه سۇچىلىق قاتارلىق چىقىمالر)
  چىقىم تهڭپۇڭلىشىدۇ. –م كىرى

  ) ھۆكۈمهت فوندى خامچوتى (اليىھه)2(
مىــڭ  350مىليـون  875ھۆكـۈمهت فونـدى خـامچوت كىرىمـى 

 8يۈهن ئورۇنالشتۇرۇلدى، بۇنىـڭ ئىچىـده: شـهھهر دهرىجىلىكنىـڭ 
 610مىليــون  405مىــڭ يــۈهن، ئىــدىقۇر رايونىنىــڭ  550مىليــون 

مىـڭ يـۈهن،  760مىليـون  260مىڭ يۈهن، پىچان ناھىيهسـىنىڭ 
خـامچوت  مىڭ يـۈهن. فونـدى 430مىليون  200توسۇن ناھىيهنىڭ 

 ۇنىـڭب ۇنالشـتۇرۇلدى،ئور ۈهنيـ ڭمىـ 350مىليـون  575 چىقىمى
 ۇرئىدىق ۈهن،ي ڭمى 550مىليون  8 هرىجىلىكنىڭد هھهر: شهئىچىد

 هســىنىڭپىچــان ناھىي ۈهن،يــ ڭمىــ 610مىليــون  405 ڭرايونىنىــ
 430مىليون  200 هنىڭناھىي ۇنتوس ،ۈهني ڭمى 760مىليون  260
  .ۈهني ڭمى

مىـڭ  890مىليـون  978ھۆكۈمهت فونـدى ئومـۇمىي كىرىمـى 
 868يــۈهن، بۇنىــڭ ئىچىــده: ھۆكــۈمهت فونــدى خــامچوت كىرىمــى 

ــون  ــا  500مىلي ــڭ تولۇقلىم ــۇقىرى دهرىجىلىكنى ــۈهن، ي ــڭ ي مى
مىـڭ يـۈهن؛ ئالـدىنقى يىلـدىكى  850مىليـون  1ياردىمى كىرىمى 

ــدۇق  ــون  108قال ــم  540مىلي ــۇمىي چىقى ــۈهن. ئوم ــڭ ي  925مى
مىڭ يۈهن، بۇنىڭ ئىچىده: ھۆكۈمهت فوندى خـامچوت  350مىليون 
مىڭ يۈهن، يۆتكهپ كېلىنگهن مهبـلهغ  350مىليون  575چىقىمى 

مىليـون  53مىليون يۈهن (ئىـدىقۇت رايونىغـا تهۋه). قالـدۇق  350
ـــدۇر 540 ـــاباتقا ئاغ ـــق ھېس ـــى يىللى ـــۈهن كېيىنك ـــڭ ي ۇپ مى

  ئىشلىتىلىدۇ.
  ) شهھىرىمىزنىڭ ئىجتىمائىي سۇغۇرتا فوندى خامچوتى 3(

يىلــــى -2018كىرىمنــــى ئورۇنالشتۇرۇشــــتىكى تهكلىــــپ: 
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شهھىرىمىزنىڭ ئىجتىمائىي سۇغۇرتا فوندى كىرىمى مۆلچهرىمىزچه 
، ئالـــدىنقى ئـــورۇنالپمىـــڭ يـــۈهن  290مىليـــون  85مىليـــارد  3

پ، هيتىـمىـڭ يـۈهن كۆپ 580مىليون  237مىليارد  1يىلدىكىدىن 
 1. بۇنىــڭ ئىچىــده: ســۇغۇرتا ھهققــى كىرىمــى ۇرۇشئاشــ %66.98

مىليـون  14ئۆسـۈم كىرىمـى مىڭ يۈهن،  80مىليون  701مىليارد 
 610مىليـون  426مىڭ يـۈهن، مـالىيه يـاردهم پـۇلى كىرىمـى  870

  ىكى سهۋهبلهر:تىشتيهمىڭ يۈهن. مۆلچهردىكى كىرىمنى كۆپ
ئايدىن باشالپ، كارخانا ئىشـچى -5 يىلى-2018بىرىنچىدىن، 

خىزمهتچىلىرىنىــڭ كــۈتىنىش سۇغۇرتىســى ھهققىنــى تاپشــۇرۇش 
  بولىدۇ؛ 20نىسبىتى ئهسلىگه قايتىپ %

ـــى  ـــش ھهقق ـــدىن، ئىجىتمـــائىي ئوتتـــۇرىچه ئى ئىككىنچى
  ئاشىدۇ؛ 5مۆلچهرىمىزچه %

ــــچى ــــورۇن ئىش ــــپىي ئ ــــان، كهس ــــدىن، ئورگ -ئۈچىنچى
تاپشۇرىدىغان ئىـش ھهققـى  خىزمهتچىلىرىنىڭ كۆپىيىشى ۋه ھهق

  ئاساسىي سانىنىڭ كۆپىيىشى.
مۆلچهردىكى چىقىمنـى ئورۇنالشـتۇرۇش توغرىسـىدا تهكلىـپ: 

ــى -2018 ــۇغۇرتا چىقىمىيىل ــائىي س ــهھىرىمىزنىڭ ئجتىم ــىش  ن
ــــۆلچهرىمىزچه  ــــارد  2م ــــون  948مىلي ــــۈهن  650مىلي ــــڭ ي مى

 700مىليون  105مىليارد  1ئورۇنالشتۇرۇپ، ئالدىنقى يىلدىكىدىن 
ئاشــۇرۇش. مــۆلچهردىكى چىقىمنــى  60مىــڭ يــۈهن كۆپهيتىــپ، %

  كۆپهيتىشتىكى سهۋهبلهر:
ـــىيهگه  ـــانىالردىن پېنس ـــۆلچهرىمىزچه كارخ ـــدىن، م بىرىنچى
چىققـــان خادىمالرنىـــڭ ئىـــش ھهققـــى سىياســـهت خـــاراكتېرلىق 

  ئهتراپىدا ئاشىدۇ؛ 5.5تهڭشىلىپ، ئوتتۇرا ھېساب بىلهن %
ــ ــپىي ئ ــان، كهس ــدىن، ئورگ ــىيهگه ئىككىنچى ورۇنالردىن پېنس

 ېرلىقخـــاراكت هتسىياســـ هققـــىئىـــش ھ چىققـــان خادىمالرنىـــڭ
  ۇ.ئاشىد هتراپىدائ 4% هنبىل ېسابھ ۇرائوتت هڭشىلىپ،ت

چىقىمنىــڭ تهڭپۇڭالشــتۇرۇلۇش ئهھــۋالى: ئومــۇمىي -كىــرىم
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 2 مىڭ يۈهن. ئومۇمىي چىقىـم  290مىليون  85مىليارد  3كىرىم 
هن، مـــۆلچهرىمىزچه يىـــل ۈيـــ ڭمىـــ 650مىليـــون  948مىليـــارد 

  مىڭ يۈهن. 640مىليون  136ئاخىرىدىكى قالدۇق 
  دۆلهت كاپىتالى تىجارىتى خامچوتى (اليىھه)) 4(

 ڭ، كارخانىالرنىـ16كارخانىسى  ۆلهتد هھىرىمىزدىكىش تۇرپان
 ۆلهتد هرلىكنىـڭقارىغانـدا، ي هھۋالىدىنئ هتى تىجاردىكيىل-2017

 ېلىـدىغانك ۇيغـۇنيولالشقا ئ ۈزۈپكاپىتالى تىجارىتى خامچوتىنى ت
 ۆلهتد هھهرلىكشــ ۇرپــانت هنــىكارخانــا بىــر، ي هرىجىلىــكد هھهرشــ
ــ ــلهغم ۈلكىگهم ــنىس هب ــق ېلىش ــكچ ۇرۇشباش ــئۇلىيهتم هكلى  هس

 هتتىجـار ڭكارخانىنىـ هرىجىلىـكد هھهريىلى ش-2017شىركىتى. 
 ۆلهتد هرىجىلىـكد هھهريىلى شـ-2018 ۆلچهرلىگهنده،م هھۋالىنىئ

 ۆلهتيىلى د-2018 ۆلچهرىمىزچه،، مايدۇپايدا يارىتالمكارخانىلىرى 
خامچوتى ۋه دۆلهت كاپىتالى تىجـارىتى  كاپىتالى تىجارىتى كىرىمى

  چىقىمى يوق.
ــڭ ــاھىيهلهرده يهرلىكنى ــون، ن ــارىتى  ۆلهتد راي ــالى تىج كاپىت

  ېلىدىغان كارخانا يوق.ك ۇيغۇنيولالشقا ئ ۈزۈپخامچوتىنى ت
چىقىمىنــــى -كىــــرىم) شــــهھهر دهرىجىلىــــك خــــامچوت 2

  ئورۇنالشتۇرۇش (اليىھه) 
  ) ئادهتتىكى جامائهت مالىيه خامچوتى1(

 410مىليون  149 خامچوت كىرىمى همالىي هتجامائ ئادهتتىكى
 149مىڭ يۈهن ئورۇنالشـتۇرۇلدى، بۇنىـڭ ئىچىـده باجسـىز كىـرىم 

ئاشـــۇرۇلدى.  10مىـــڭ يـــۈهن ئورۇنالشـــتۇرۇلۇپ، % 410مىليـــون 
 800مىليـون  466مىليارد  1خامچوت چىقىمى ئادهتتىكى جامائهت 

  مىڭ يۈهن ئورۇنالشتۇرۇلدى.
 410مىليون  149خامچوت كىرىمى  همالىي هتجامائ ئادهتتىكى

 935ۈهن، تۆۋهن دهرىجىلىك ھېسـابقا ئۆتكۈزىـدىغان مهبـلهغ ي ڭمى
ۋه يۇقىرى دهرىجىلىكنىڭ ياردهم مهبلىغى  مىڭ يۈهن 540مىليون 

 466مىليــارد  1هن، ئومــۇمىي كىــرىم مىــڭ يــۈ 990مىليــون  381
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 1خـامچوت چىقىمـى  هتجامائ هتتىكى. ئادۈهني ڭمى 800مىليون 
ــارد  ــون  439مىلي ــ 120مىلي ــ ڭمى ــڭ ي ــۇقرى دهرىجىلىكنى ۈهن، ي

ــم  ــدىغان چىقى ــابىغا ئۆتكۈزى ــون  27ھېس ــۈهن،  680مىلي ــڭ ي مى
ۈهن بولـۇپ، يـ ڭمىـ 800مىليـون  466مىليارد  1ئومۇمىي چىقىم 

-منــى ئۇدۇللىغانــدا، شــۇ يىللىــق خــامچوت كىــرىمچىقى-كىــرىم
  چىقىمى تهڭپۇڭلىشىدۇ.

  ) ھۆكۈمهت فوندى خامچوتى (اليىھه)2(
مىــڭ  550مىليــون  8 نــىھۆكــۈمهت فونــدى خــامچوت كىرىمى

 550مىليـون  8 نـىچىقىمىخـامچوت  فوندى ش.يۈهن ئورۇنالشتۇرۇ
  .ئاشۇرۇش 202پ %ۇنالشتۇرۇئور ۈهني ڭمى

مىڭ يۈهن،  550مىليون  8ي كىرىمى ھۆكۈمهت فوندى ئومۇمى
 8ھۆكۈمهت فوندى خامچوت كىرىمى شۇ دهرىجىلىك بۇنىڭ ئىچىده: 

ــون  ــا  500مىلي ــڭ تولۇقلىم ــۇقىرى دهرىجىلىكنى ــۈهن، ي ــڭ ي مى
ھۆكۈمهت فوندى خامچوت چىقىمى مىڭ يۈهن؛  50ياردىمى كىرىمى 

  .چىقىم تهڭپۇڭلىشىدۇ-بولۇپ، كىرىم مىڭ يۈهن 550مىليون  8
  (اليىھه)ىجتىمائىي سۇغۇرتا فوندى خامچوتى ) ئ3(

 277مىليـــارد  1 نـــىئىجتىمـــائىي ســـۇغۇرتا فونـــدى كىرىمى
ئاشۇرۇش. بۇنىڭ  24.86، %شتۇرۇپمىڭ يۈهن ئورۇنال 540مىليون 

مىـڭ يـۈهن،  990مىليـون  338ئىچىده: سۇغۇرتا ھهققـى كىرىمـى 
ئجتىمـائىي سـۇغۇرتا  مىـڭ يـۈهن. 240مىليون  12ئۆسۈم كىرىمى 

مىڭ يـۈهن ئورۇنالشـتۇرۇپ،  940مىليون  294مىليارد  1ىقىمىنىچ
 17شۇ يىللىق قالـدۇق مىنـۇس ئاشۇرۇش. مۆلچهردىكى  %22.26

  مىڭ يۈهن. 400مىليون 
  ) دۆلهت كاپىتالى تىجارىتى خامچوتى (اليىھه)4(

 ڭ، كارخانىالرنىـ16كارخانىسى  ۆلهتد هھىرىمىزدىكىش تۇرپان
 ۆلهتد هرلىكنىـڭقارىغانـدا، ي لىدىنهھۋائ هتى تىجاردىكيىل-2017

 ېلىـدىغانك ۇيغـۇنيولالشقا ئ ۈزۈپكاپىتالى تىجارىتى خامچوتىنى ت
 ۆلهتد هھهرلىكشــ ۇرپــانت هنــىكارخانــا بىــر، ي هرىجىلىــكد هھهرشــ
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ــ ــلهغم ۈلكىگهم ــنىس هب ــق ېلىش ــكچ ۇرۇشباش ــئۇلىيهتم هكلى  هس
 هتتىجـار ڭكارخانىنىـ هرىجىلىـكد هھهريىلى ش-2017شىركىتى. 

 ۆلهتد هرىجىلىـكد هھهريىلى شـ-2018 ۆلچهرلىگهنده،م ۋالىنىهھئ
 ۆلهتيىلى د-2018 ۆلچهرىمىزچه،، مايدۇكارخانىلىرى پايدا يارىتالم
خامچوتى ۋه دۆلهت كاپىتالى تىجـارىتى  كاپىتالى تىجارىتى كىرىمى

  چىقىمى يوق.
  يىللىق مالىيه خىزمىتى تهدبىرلىرى-2018) 3

ــ-2018 ــالىيه خىزمىتىن ــق م ــورۇنالش يىللى ــلۇق ئ ى ئوڭۇش
  ئۈچۈن، تۆۋهندىكى تهدبىرلهرنى قوللىنىمىز:

) باج مهنبىيى قۇرۇلۇشىنى كۈچهيتىپ، مالىيه كىرىمىنى 1(
  پائال تهشكىللهيمىز.

 ۇرۇش،ئاشـ ۇقىم، مۈچهيتىپكباشقۇرۇشنى -يىغىش كىرىمنى
ــ ــزس ــهرىپ قىلىمى ــۈچ س ــكه ك ــۇقىرى كۆتۈرۈش ــاجنى ۈپهتنى ي . ب
 هبـويىچ ۇنقـان نـىكىرىم بىـلهن ىتىشۆۋهنلتـ هقنى، ھېمهيتىشك
نـى ، كىرىمۇناسىۋىتىنى توغرا بىر تهرهپ قىلىپم هشكىللهشنىڭت

، دىن. بىرىنچىـىمىزۇتتـ ڭچىـ ۇميۈزلۈكئوم ۇرۇشنىباشق-يىغىش
تارماقلىرىنىـــڭ  بـــاج-مـــالىيه، ئهمهلىيلهشـــتۈرۈپ ۋهزىپىنـــى

نى بــاج تارمــاقلىرى، ۈچهيتىــپك ىشىشــى، ھهمكارلىشىشــىنىلماس
ــۈن يىللىــقماسالشــتۇر ــاج كىرىمــى خــامچوت ۇپ، پۈت ــال  ىنىب پائ

ــــــگهد هســــــئۇلىيهتنىم، همهلىيلهشــــــتۈرۈپئ ــــــپ  هرىجى ئايرى
-هتلهنــدۈرۈش. رىغبهكىللهندۈرىمىزشــ ېســىم، بپهمهلىيلهشــتۈرۈئ
ـــلهشچ ـــى هك ـــتۈرۈپم نىچارىس ـــكد هر، ھۇكهممهللهش ۋه  هرىجىلى

ــڭتارماقالرھهرقايســى  ــش نى ــۇرۇش،كىرىمنى -يىغى باشقۇرۇشــنى ت
ــۇرۇش ــۈرۈشئاش ــۇقىرى كۆت ــۈپهتنى ي ــهش، س ــۇرۇلمىنى تهڭش  ، ق

ـــا ـــاكتىپلىقىنى قوزغ ـــيمىز ئ ـــئۇلىيهتنى، مدىن. ئىككىنچى  هس
نىشانىنى  ۈنۈمئ-نهتىجه، ۈچهيتىپنى كهڭشهش، تهمهلىيلهشتۈرۈپئ

 هت، نـازاردىنۈچىنچىـ. ئىمىزيولغا قوي اتتىقباھاالش چارىسىنى ق
 نىهنبهســــى، بــــاج منى ئهمهلىيلهشــــتۈرۈپۇرۇشــــقىلىــــپ باشق
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 ېخـانىزمىنىم ىتىبـاج كاپـال پ،ۆستۈرۈئىقتىدارىنى ئ هشتىزگىنل
 هھـرىمهنئورتـاق ب دىنرۇچۇرال، باجغا ئاالقىدار ئۇكهممهللهشتۈرۈپم

ـــ ـــىس ۇشبول ـــدىلىنىپۇپىس ـــى پاي ـــق، ندىن ياخش ـــاج  ۇقتىلى ب
ئىز  ېقىندىني هھۋالىنىئ ۇرۇشباج تاپش ۋه ۆزگىرىشئ هنبهسىنىڭم

 ۆسـتۈرۈشئ ۈنـۈمىنىئ ۇرۇشباشق - ېلىش، باج ئتهكشۈرۈپقوغالپ 
، ېزىــپق نىلهرۈچكــ ۇرۇنيوشــ تىكىۇرۇشــئــارقىلىق كىرىمنــى ئاش

ـــالرنى  ـــدىغان ئىش ـــارتۇق يىغى ـــاجنى ئ ـــيقب ـــايمىز هتئى . قىلم
كىرىمنــى باجســىز ، همهلىيلهشــتۈرۈپئ هدبىرلهرنــى، تدىنۆتىنچىــت

 ېگىشــلىكت ،ئېلىشــقا ېزىپق نىلهرۈچكــ ۇرۇنيوشــ تىكىۇرۇشــئاش
ــ ــاجنى تول ــزشــېلىئ ۇقب ، دىنهشــىنچى. ب قا كاپالهتلىــك قىلىمى

 هتـلهپ چىقىـپ،ر هسـتايىدىلئ هتلىرىنىسىياسـ ۆلهشي دىنهمالىي
ـــ ـــىتهبى هھهرگهش ـــور ۋاس ـــاق، ئ ـــلىق تارم ـــنى ۇنالرقاراش  ۇقىرىي

ـــكد ـــاقتار هرىجىلى ىلىشـــىقا ئاالق هشهببۇســـكارلىقت لىرىبىلهن م
پائـال  هبلىغىنـىم همـالىي نىـڭهرىجىلىكد ۇقىرى، يـماسالشتۇرۇپ

 ىنىهرهققىياتئىقتىسادىي ت نىڭمىزهھىرىش ۇرپان، تهلتۈرۈپولغا كق
  ىمىز.ۈرئىلگىرى س

 نىــڭهمالىي هرخىلالشــتۇرۇپ،س ۇرۇلمىســىنىچىقىــم ق) 2(
  يۇقىرى كۆتۈرىمىز.ئىقتىدارىنى  هتلهندۈرۈشكاپال

» هۋدىلهنـدۈرۈشگ ۇقتىنىنـ ۇھىمسـاقالش، مـ هكنىچ ۆۋهنت«
ياخشـىالپ،  هنىمـۇي سـىنىۇرۇلمىچىقىـم ق ه، مالىيبويىچه هلىپىت
 هلقياخشىالش، خ ۇرمۇشىنىت هلقخ ۈچىنىك همالىي ۆپك ېخىمۇت

 ۈزلۈكسـىزئ ۇيغۇسـىنىت هختب ۋه ۇيغۇسىت ېرىشىشئ ڭئاممىسىنى
، هققىــگهئىــش ھ« . بىرىنچىــدىن، كه ســهرىپ قىلىمىــزۆستۈرۈشــئ
نـى ئاسـاس » قىلىـش هتلىـككاپال ۇرمۇشـىغات هلـق، خۇقىملىققام

ــاقىــم ئ، ئاساســىي چىىــپقىل ، تاقىلىشــ هتلىــككاپال ېھتىياجىغ
ــاد ــ هتتىكىئ ــى زور ك ــل ۈچچىقىمالرن ــقارتىپ هنبى ــك، چقىس  هكلى

 مائارىـپ، دىن. ئىككىنچىـ مىزجايىغـا ئىشـلىتى ۈچىنىكـ همالىي
 ىتىمائارىپى كاپال هجبۇرىيهت. مىمىزۋاجالندۇرئىشلىرىنى ئالدىن را
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 ىغاېشــي ۇشئوقــ ىالردىكــىېز، يۇكهممهللهشــتۈرۈپم ېخــانىزمىم
ــارىپى، ك ــوش تىــل مائ ــپ  هســپىيتوشــمىغانالر ق ــ ۋهمائارى  ۇقتول

يېزا مائارىپىنىڭ -شهھهر، ئاشۇرۇپ نىېلىنمىسىمائارىپ س ۇرائوتت
، دىنۈچىنچىــ. ئتهكشــى تهرهقىــي قىلىشــىنى ئىلگىــرى ســۈرىمىز

 ۇشــ. ىمىزۇرئاشــ ېلىنمىســىنىس ۆلهشيــ ايىــداج هلنــامراتالرنى د
ــــتهد ــــامراتالرنى د هرىجىلىك ــــجاي هلن ــــدا ي ــــىم ۆلهشى  هبلىغ

ـــانىزمىنىم سېلىنمىســـىنى ئاشـــۇرۇش ـــالىي ېخ ـــپ، م  هئورنىتى
ــىس ــىم ۋه ېلىنمىس ــ هبلهغن ــ ۈرۈشبىرىكت ــالمىقىنى ئاش ، ۇرۇپس

 همـــالىي ،ېـــتهكلهپي نىېلىنمىســـىئىجتىمـــائىي كاپىتـــال س
، نـامراتلىقتىن ۇرۇپرولىنى جارى قىلد يېتهكچىلىك هبلىغىنىڭم
ـــــدۇرۇشق ـــــىج ۇتۇل ـــــقا مياخشى ېڭىن ـــــزقىلىش . هدهت بېرىمى
. نى ئاشــۇرىمىزېلىنمىســىئىشــلىرى س هدهنىــيهت، مۆتىنچىــدىنت

، نى ئىلگىـرى سـۈرۈپېمىسىسىست ۇالزىمىتىم هدهنىيهتم هتجامائ
هندۈرۈشـكه ۈللگ ۋه راۋاجالنـدۇرۇش نىئىشـلىرى هنئهتس-هدهنىيهتم

 هت، ئىجتىمـــــائىي كاپـــــالدىنهشـــــىنچى. بمهدهت بېرىمىـــــز
 ۋالىنىشدا ڭئاھالىلىرىنى ېزاي-هھهر. شىمىزۇرئاش ېلىنمىسىنىس
ــىس ــۈش، كۇغۇرتىس ــىس ۈتۈن ــائىي ق ۋه ۇغۇرتىس ــۇزۇشئىجتىم  ۇتق

ــال ــائىي كاپ ــارلىق ئىجتىم ــ هتقات ــتۈرۈپۈزۈمىت ، نى مۇكهممهللهش
 ۈزۈمىتـــ ىســـىۇغۇرتس ۈتۈنـــۈشك ۇنالرنىـــڭئور هســـپىيك-ئورگــان

، ئىسـالھات هلقنىڭخ شهھىرىمىز، پئىسالھاتىنى ئالغا سىلجىتى
 هتلىـككاپال تهڭ بهھـرىمهن بولۇشـىغا تىجىلىرىـدىنهن هرهققىياتت

   مىز.قىلى
 ۇق، ئوچـڭقۇرالشتۇرۇپئىسالھاتىنى چو ۈزۈلمهخام چوت ت )3(

  ۈزۈمى ئورنىتىمىز.ئاشكارا خامچوت ت -
ــان« ــوت ق ــام چ ــ ۋه» ۇنىخ ــ ۇنىئ ــا قوي ــدىكى  ۇشيولغ نىزامى

 ۋهزىيىـتىگهئىقتىسـاد  - ه، مـالىيهنئاساسـ هلگىلىمىگهئاالقىدار ب
، ئاشــكارا خــامچوت ېلىپالشــقانق ۇميۈزلــۈك، ئومهشــتۈرۈپبىرل زىــچ
ــ ــولىمىز ۈزۈمىت ــۈرتكه ب ــقا ت ــئورنىتىش ــۈمهت، ھدىن. بىرىنچى  ۆك
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نى خـــامچوت لىـــقيىل - 2018. ۈزىمىزتـــ ۇۋاپىـــقم نىخـــامچوتى
ــنچىكه،  ــق،ئئى ــي، م هتراپلى ــقئىلمى ــۈزهيمىز ۇۋاپى ــۈمهت. ھت  ۆك

 ۈرىئىقتىسـاد تـچىقىـم «  ۋه ۈزۈمىدوكالتـى تـ همالىي ۇنىۋېرسالئ
پائـال نـى خىزمىتى ۈزۈشخام چوت تـ هبويىچ» هسىئىسالھات اليىھ

، پۇرۇئامبىرى ق هلۇماتسانلىق م ۇچۇر، ئاساسىي ئۈرۈپئىلگىرى س
، خـامچوت ۈزۈپتـ ۇۋاپىـقئىلمىـي، م ىنىدومىلىما خـامچوت همالىي

. ئىسـالھ ۇرىمىزتوغرىلىقىنى ئاشـ ۋه ۆرهرلىكىئالدىن ك ۈزۈشنىڭت
ــدىن  ــىېيىنكقىلىنغان ــ ك ــامچوت ت ــرا  ،ۈزۈشخ ــوتنى ئىج ــام چ خ

 ۇرۇشقاتــارلىق خــام چــوتىنى باشــق قىلىــش چــوت هققىلىــش، ن
 ۈچكـ ۈتۈنپ نىئىسالھات ،هپياخشى ئىشل هستايىدىلئنى خىزمىتى

 ۇلىشىغايولغا قوي ڭۇشلۇقئو ڭ، ئىسالھاتنىۈرۈپئىلگىرى س هنبىل
 هكــلهشچ ڭ، خــام چوتنىــدىن. ئىككىنچىــمىــزقىلى هتلىــككاپال
 ۇچــۇرىنىئ هقچــوتن ۋه. خــامچوت يــۇقىرى كۆتــۈرىمىز چىنىۈكــ

، پكـونترول قىلىـ هنبهدىن، مۈرۈپپائال ئىلگىرى س نىئاشكارىالش
ــ  ه، خــامچوت بــويىچىــپۈچهيتك نىهشــهكلچ ئــارقىلىق امچوتخ

ــۈرلهرنى ــدىغان ت ــپ،  كۆپهيتىلى ــونترول قىلى ــاتتىق ك ــا«ق  ۋۋالئ
، ىســابولمئانــدىن چىقىــم قىلىــش، خــام چــوت  ،ۈزۈشخــامچوت تــ

، خـــامچوت هپىرىنســـىپى بـــويىچ» چىقىـــم قىلماســـلىقچىقىـــم 
، دىنۈچىنچىـ. ئ قهتئىيلىكىنى يـۇقىرى كۆتـۈرىمىز ڭئىجراسىنى

سـاقالنما  ه. مـالىيمىزيـارىتى ېڭىلىـقي دههكلىىش شـېلس هبلهغم
 هبلهغنـىم هخسۇس، مۇرۇپجانالند ،ېنىقالپئ ۋاملىقدا هبلىغىنىم

 ۇقتىلىـق، نهسـىپك ىلىقۇقت، نۇرۇپسالمىقىنى ئاش ۈرۈشبىرىكت
. ىغــا مهدهت بېرىمىــزهرهققىياتت ۈرلهرنىــڭت ۇقتىلىــقكارخانــا، ن

ـــاھىيدىنۆتىنچىـــت  ۇرۇشباشـــق هبلىغىنـــىم همـــالىي ېـــزا، يه، ن
 ېزاي ه ئورۇنلىرىنىڭ، ئاساسىي قاتالم مالىيۈچهيتىپخىزمىتىنى ك

ــونكىتى ۇرۇشباشــق ئىقتىســادىنى ئىگىلىــك ــازار نىپ قىلىــش  هتن
 هتهرلىكىــگهبىخ كــادىرالر ۋه هبــلهغ، مۇرۇپلــدرولىنــى جــارى قى

ــككاپال ــزقىل هتلى ــا چدىنهشــىنچى. بىمى  ېتىشــلىق، كارخانىالرغ
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ــنىئ هقھ ــنىقالشئ ېلىش ــى ك ې ــپخىزمىتىن ــرىشب«، ۈچهيتى ، ې
 بېـــرىش،«، هبـــويىچ هلىپـــىت» قىلىـــش ۇالزىمهت، مـــشـــقۇرۇشبا

 ېلىشـــنىئ هقھجهھهتتىكــى  »قىلىــش ۇالزىمهتمــ ۇرۇش،باشــق
 ،ۈرۈپئىلگىــرى ســ ۇختــاپ خىزمىتىنــى ھاتىئىســال ئېــنىقالش

ـــ ڭكارخانىالرنىـــ ـــۇرىيهت، ميېنىكلىتىـــپ هقىقىـــيھ ۈكىنىي  هم
  ىمىز.ۆستۈرئ ۈنۈمىنىئ ۈرگۈزۈشي

ــك )4( ــۈمهتھ يهرلى ــىق ۆك ــنىباشق هرزىن ــپك ۇرۇش ، ۈچهيتى
  ىمىز.ۆستۈرئ هۋىيىسىنىس ۇرۇشباشق هرزىنىق ۆكۈمهتھ

 ۇرلۇقنوم - 43] 2015، گ [» ۇنىخامچوت قان«، دىنبىرىنچى
 ۇرلـــۇقنوم - 87 ]2017[، م خ  ۇرلـــۇقنوم - 50 ]2017[م خ  ۋه
 ۆكـۈمهتھ هرلىـكي ڭئـاپتونوم رايوننىـ لهردىكى تهلهپـلهر ۋهۆججهتھ
ــىق ــنىباشق هرزىن ــك ۇرۇش ــدار ب كهۈچهيتىش ــرىىلهلگىلىمئاالقى  گهى

، هشـــــتۈرۈپبىرل همهلىيىـــــتىگهئ هھىرىمىزنىڭ، شـــــهنئاساســـــ
 ۇرۇشــــنىباشق هرزىنــــىق ۆكــــۈمهتھ هرلىــــكي هھىرىمىزنىڭشــــ
ــۈكئوم ــتۇرۇق ۇميۈزل ــگه، بپېلىپالش ــالپ ھ هلگىلىمى ــۈمهتخى  ۆك
 هرزق ۆكــۈمهت، ھهپخىزمىتىنــى ياخشــى ئىشــل ۈزىتىشتــ هرزىنــىق
 هلگىلىمىــگه، بپقىلىــ هلھ ۇۋاپىــقپائــال، م نــىهتىرىخ - هۋپخ

قهرزىنىـڭ قايتـا پهيـدا بولماسـلىقىغا كاپالهتلىـك  ۆكۈمهتخىالپ ھ
 ۆۋهنتـ ۋهقىزىـل سـىزىقى  ۇرۇشباشـق رزىنـىهق ۆكۈمهتھ قىلىپ،

ــاتتىق  ېكىنــىچ ــاقالپق ــالىيس ــه، م ــامىلهم ۇل، پ ــڭخ ۇئ  هۋپىنى
زايوم  ۆكۈمهتھ هرلىك، ي. ئىككىنچىدىنالىمىزئالدىنى ئ هقىقىيھ
 ۇل، ئاپتونوم رايـون پـهركهز. منى كۈچهيتىمىزۇرۇشباشق هبلىغىنىم
ـــــامىلهم - ئىـــــي هتقنـــــى روھى ڭخىزمىتـــــى يىغىنىنىـــــ ۇئ

چېكىنـــى  هت، سىياســـهمهلىيلهشـــتۈرۈپئ ۋه ۇرۇپلالشـــتئىزچى
ـــته  ـــڭھئىگىلهش ـــئ هرزق ۆكۈمهتنى ـــرد نىېلىش ـــۈهنگو هكبى  ۋۇي

 رقىتىشزايـومى تـا ۆكـۈمهتھ هرلىـكي هنورمـا ئىچىـد هستىقلىغانت
 هرلىــكباشــقا، ي ۇنىڭــدىن، بش كېرهكلىكىنــىقــوللىنى ۇســۇلىنىئ
 هكىلشـ هرقانـداقھ ڭقاراشـلىق تارماقالرنىـ ۇنىڭغـائ ۋه ۆكۈمهتھ
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ــل  ۋه ۇنئــور هرقانــداق، ھقا بولمايــدىغانلىقىنىېلىشــئ هرزق هنبى
بولۇشــقا  ېپىــلك هنبىــل هكىلشــ هرقانــداقھ هرزىــگهق هخســنىڭش

 هبــلهغم هخســنىڭش ۋه ۇنقانــداق ئــور هر، ھبولمايــدىغانلىقىنى
ــي ــۈنۈرۈشتۈرۈش ــايت هرزق ى ئۈچ ــئۇلىيىتىنىم ۇرۇشق ــتىگهئ هس  ۈس
 ىقىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويىمىزېلىشقا ۋهده بېرىشكه بولمايدىغانلئ

 اشماســلىقىنىئ قهرزىنىــڭ ۆكـۈمهتھ ،ېــيىنيىلـدىن ك - 2018. 
  هتئىي ئهمهلگه ئاشۇرىمىز.ق

)5 (ppp  ،ــۈرۈپ ــرى س ــلهن ئىلگى ــۈچ بى ــىنى زور ك ئهندىزىس
، پئىلھـام بېـر ىغـاھۆكۈمهت ۋه ئىجتىمـائىي كاپىتـال ھهمكارلىق

يـۇقىرى نـۈمىنى تهمىـنلهش سـۈپىتى ۋه ئۈ ،مۇالزىمهت ،ئىسالھات
  كۆتۈرىمىز.

 غـاېھتىياجىئ ۇرۇلـۇشئىشـلىرى ق هتجامـائ ۋه هسـلىھهئ ئۇل
دىن بايلىقىـ ۆكـۈمهت، ھۇرۇشجايالشـت ۇۋاپىقم ۈرلهرنى، تهنئاساس

پرىنسـىپى  هقسـىملهشت ۈنۈملـۈكئ پايدىلىنىپ مهبلهغ سېلىشنى
 ۇمىيئومـ همكـارلىقىئىجتىمـائىي كاپىتـال ھ ۋه ۆكۈمهت، ھبويىچه
. يمىزهياخشى ئىشـل هقىقىيھ تۈزۈش خىزمىتىنى ىنىپىالنيىرىك 

نى ھهمتـۈرتكه سىياسـىتى ه، مـالىيۇتقـات ۇشـنىقوي ايولغ ۈرلهرنىت
 هلـگهنك هقوللىنىـپ، بىـرلىكك لهرنـىهدبىرخىـل ت ۆپ، كـقىلىپ

ــۈمهتھ ــل ۆك ــال ھ هنبى ــائىي كاپىت ــارلىقىئىجتىم ــىس همك  ۇپىس
 ۋهر، بـاراۇپنى يولغـا قويـبـازار ئىجـازىتى بىرلىككه كهلگهن ،ۇرۇپق
ئـارقىلىق  ، ياخشـىلىرىنى تـالالشۇشبول ئادىليارىتىپ،  ۇرسهتپ

ئاشــكارا  - ۇق، ئوچــنى بېكىتىــپۇچىســالغ هبــلهغئىجتىمــائىي م
 ،ۇمالشـتۇرۇپئوم هنبىـل ۈچزور كـ هندىزىسـىنىئppp ، يۈرۈشـتۈرۈپ
 ۇقىرىيـ ۈنـۈمىنىئ ۋه ۈپىتىسـ همىـنلهشت ۇالزىمهت،مـ ئىسالھات،

  .ۆتۈرىمىزك
ــ ۋهكىلــلهر،  چىقىــم خــامچوتىنى -كىــرىم هيىلقــى مــالىي ۇب

ــۇقت ــور ۇل ــالىي ۇنالپ،ئ ــ ه،م ــاج ت ــالھاتىنى چو ۈزۈلمهب ــۇرئىس  ڭق
. هرهپلىكشـ ۇرچىمىزب ېغىر،ئ هسئۇلىيىتىمىزم ۈرۈشتهئىلگىرى س
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 شـهھهرلىك هھبهرلىكىـده،ر ۈچلۈكك  نىڭپارتكوم  هھهرلىكبىز ش
ىنى نـازارىت ېڭهشـنىڭسىياسـىي كشـهھهرلىك لتىيى، ۇرۇقـ هلقخ

مــالىيه مهســئۇلىيىتىمىزده دىقــقهت قىلىــپ،  ۇلقوبــ ڭلىقئــا
ـــپ،  ـــالھاتتا يقىلى ـــقئىس ـــار ېڭىلى ـــپ، جاس ـــل هتيارىتى  هنبى

 هيىللىـق مـالىي ۈتـۈنپ هپ،ئىشل ۇختاپ هتلهرنى، خىزمهپئىلگىرىل
هھىرىمىزنىڭ شـ ۇرپـانت ۇنالپ،تىرىشىپ ئور ۋهزىپىلىرىنى هتخىزم

 ۋه ۇقىملىقىمــ ئىنــاقئىقتىســادىي تهرهققىيــاتى، جهمئىيهتنىــڭ 
زور  ېخىمـۇت ېڭـى،ي ۈچۈنئ ۈرۈشىنى ئىلگىرى سهمىنلىكئ هبهدىيئ
  !قوشىمىز ۆھپىلهرنىت

  
  
  
  . هنسورايم ڭالرنىدوكالتنى قاراپ چىقىش بۇ
  


