Лоицаи
Дастурамал
Дар бораи ташкили низоми идорасозии
хавфи амалиётӣ дар ташкилотцои қарзӣ

Даструамали мазкур мутобиқи қисми 5 моддаи 42 Қонуни Ҷумцурии
Тощикистон “Дар бораи Бонки миллии Тощикистон» ва бо мақсади ташкили
низоми самарабахши идорасозии хавфцо дар ташкилотцои қарзк тация шудааст.
Дастурамал принсипцо, асосцо, қоидацои ташкили фаъолияти низоми идораи
хавфи амалижтк, усулцои идорасозк ва назорати фаъолиятк низоми мазкурро дар
ташкилотцои карзк муайян менамояд.
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
1. Хавфи амалижтк - хавфест, ки дар натищаи ба мақсад, хусусиятцо, миқжси
фаъолияти ташкилоти қарзк ва талаботи қонунгузории амалкунанда мувофиқ
наомадани тартиботи дохилк ва расмижти гузаронидани амалижти бонкк,
вайронкунии онцо аз тарафи кормандони ташкилоти қарзк ва шахсони дигар (дар
натищаи амалцои тасодуфк ж қасдона ж беамалк), номутаносибии имконият ва
вазифацои низомцои иттилоотк, технологк ва дигар барномацои дар истифодаи
ташкилоти қарзк қарордошта ва аз кор мондани онцо, цамшунин дар натищаи
таъсири руйдодцои берунк, пайдо шуда, зижновар мебошад.
2. Омилцои ба вущуд омадани хавфи амалижтк инцоянд:
- амалцои тасодуфк ж қасдонаи шахсони воқек ва цуқуқк, ки ба манфиатцои
ташкилоти қарзк муқобил мебошанд;
- номукаммалии сохтори ташкилоти қарзк дар самти тақсими ваколатцои
воцидцо ва кормандон, тартиб ва расмижти гузарондан, сабт, бацисобгирк ва
назорати амалижти бонкк, аз тарафи кормандон риоя нагардидани тартибу
қоидацои муқарраршуда, ғайрисамаранокии назорати дохилк;
- шароит ва цолатцои номусоиди берунк, ки аз доираи таъсир ва назорати
ташкилоти қарзк берун мебошанд.
3. Натищаи бо цам омадани омилцои амалижтии зерин, бояд цамшун зижн аз
хавфи амалижтк тасниф шавад:
- суистифода ж амалцои ғайриқонуние, ки аз тарафи кормандон ж бо иштироки
онцо амалк мегарданд (масалан, дуздк, суиистифода аз мақоми хизматк, қасдан
пинцон кардани далелцои гузарондани амалижти бонкк ва дигар муомилот, бе
ищозат истифода бурдани низомцо ва захирацои иттилоотк);
- амалцои ғайриқонунии шахсони бегона (сеюм) нисбат ба ташкилоти қарзк
(масалан, сохтакории цущщатцои пардохт ва дигар цущщатцо, бе ищозат ба низомцои
иттилоотк дохил шудан);
- аз тарафи ташкилоти қарзк ж кормандон вайрон карда шудани қонунгузории
мецнат (масалан, риоя накардани шартцои шартномаи мецнатк, расондани зарар
ба саломатии кормандон);
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- риоя накардани қонунгузории дахлдор (аз шумла, қонунцои бонкк,
зиддимонополк, муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадцои бо
роци щиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии
силоци қатли ом);
- дар назди муштарижн ва дигар шахсони сеюм ищро накардан ж дуруст ищро
накардани уцдадорицои шартномавк, ки ба фаъолияти асоск алоқаманд
мебошанд;
- риоя накардани талаботи муомилоти расмк (хизматк) (масалан, дуруст
истифода накардани маълумоти махфк ва забон як кардан аз рӯи нархцо);
- осеб дидан ж гум шудани воситацои асоск ва дигар дороицои моддк (дар
натищаи амалижти террористк, офатцои табик, сухтор ва дигар цолатцо);
- аз кор баромадани тащцизот ва низомцо (масалан, халалдор шудани раванди
корк (аз кор мондани) низоми автоматишудаи бонкк, низоми алоқа, шикасти
тащцизот);
- дуруст ба роц намондани фаъолият, хатогк дар идорасозк ва ищро (масалан,
дар натищаи нодуруст ташкил кардани раванду қоидацои дохилк, набудани
(номукаммалии) низоми цимоя ва тартиби дастраск ба иттилоот, ташкили
нодурусти гардиши иттилоот дар дохили ташкилоти қарзк, уцдадорицои худро
ищро накардани хизматрасонцо (ищрокунандагони кор) дар назди ташкилоти
қарзк, роц додан ба хатогицо цангоми дохил кардан ва коркарди маълумот оид ба
амалижт ва муомилот, гум кардани цущщатцо) ва ғайра.
4. Зижни амалижтк метавонад дар шаклцои зерин зуцур намояд:
- пастшавии арзиши дороицо;
- пеш аз муцлат аз цисоб хорищ кардани (баровардани) дороицои моддк;
- пардохтпулицои дар асоси қарори (цукми, цалномаи) судцо, қарори
мақомоте, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон ваколатдор шудаанд,
анщомдодашаванда;
- пардохтпулицое, ки ба муштарижн ва контрагентцо, цамшунин ба кормандони
ташкилоти қарзк бо мақсади бо тартиби ғайрисудк щуброн кардани зижни бо айби
ташкилоти карзк ба онцо расида, анщом дода мешаванд;
- харощотцое, ки барои барқарор кардани фаъолияти хощагк ва рафъи
камбудицо, оқибатхои садама, офатцои табик ва дигар цолатцои ба ин монанд
сарф мешаванд.
5. Идора кардани хавфи амалижтк, ба низоми идорасозии хавфцои ташкилоти
қарзк дохил мешавад.
6. Зарурати идораи хавфи амалижтк аз рӯи андозаи назарраси зижнцои
эцтимолии амалижтк, ки метавонанд ба устувории молиявии ташкилоти қарзк
тацдид кунанд, муайян карда мешавад.
7. Дар Дастурамали мазкур зери мафцуми самти фаъолияти ташкилоти қарзк
қисмати нисбатан мустақили фаъолияте фацмида мешавад, ки дорои нишонацои
зерин - категорияи муштарижн ж якрангии амалижти бонкк ва дигар муомилот ж
умумияти равандцои технологк, мебошад.
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2. АСОСЦОИ ТАШКИЛИИ НИЗОМИ ИДОРАСОЗИИ ХАВФИ АМАЛИЖТӢ
8. Ташкилоти қарзк цангоми ташкили низоми идорасозии хавфи амалижтк
бояд қоидацои асосии идорасозии хавфи амалижтиро, ки масоили зеринро дар худ
тащассум менамоянд, ба инобат гирад:
- мақсаду вазифацои идораи хавфи амалижтк бо назардошти самтцои
афзалиятноки фаъолияти ташкилоти карзк;
- усулцои асосии ошкор намудан, бацодицк ва тацқиқи (мониторингк) хавфи
амалижтк;
- усулцои асосии назорат ва кам кардани хавфи амалижтк (андешидани шорацо
бацри нигоц доштани хавф дар он сатце, ки ба манфиати қарздецон ва
амонатгузорон, ба устувории ташкилоти карзк тацдид намекунад);
- тартиби пешницоди цисобот ва табодули маълумот доир ба масъалаи идораи
хавфи амалижтк;
- тақсими ваколатцо ва масъулият дар байни шӯрои нозирон ва мақомоти
ищроия барои татбиқи қоидацои асосии идораи хавфи амалижтк.
9. То кадом андоза мушаххас кардани қоидацои асосии идоракунии хавфи
амалижтк аз даращаи хавфи амалижте, ки ташкилоти қарзк ба он гирифтор шуда
метавонад, вобаста аст.
10. Ташкилоти қарзк сижсати идоракунии хавфи амалижтиро тация мекунад, ки
щузъи таркибии онро инцо ташкил медицанд, вале бо он мацдуд намешавад:
а) мақсадцо ва вазифаи идоракунии хавфи амалижтк;
б) принсипцои асосии идоракунии хавфи амалижтк;
в) таснифоти навъи цодисацои хавфи амалижтк ва намудцои асосии хавфцои
амалижтк;
г) даращаи имконпазири хавфи амалижтии ташкилоти қарзк;
д) муайян намудани иштирокшижни раванди идоракунии хавфи амалижти дар
асоси се даращаи муцофизат, ваколати онцо, масъулият бо муқаррароти дақиқи
сохтори цисоботдицк;
е) муайян намудани тартиб ва усули ошкор намудан, андозагирк, мониторинг
ва назорат аз болои хавфи амалижтк, аз щумла:
- муайян кардани нишондицандацои (индикатарцои) хавфи амалижтк;
- муайян намудани равандцо ва механизмцои идоракунии хавфи амалижтк;
ж) тартиби мубодилаи маълумот байни иштирокшижни раванди идоракунии
хавфи амалижтк дар цар се даращаи муцофиза, бо назардошти намудцо, шаклцо ва
мӯцлатцои пешницоди маълумот;
ж) тартиби додани розигк, тасдиқ намудан, тацлил ва мониторинги дур рафтан
аз сижсат, раванд ва меъжрцо;
з) тартиб ва равандцои розигк ба мацсулотцои нав, намуди фаъолият, просесцо
ва низомцо ва (ж) ворид намудани тағйиротцои назаррас ба мацсулотцои
амалкунанда, намудцои фаъолият, равандцо ва низомцо;
и) талабот оид ба вориди тағйирот ба цущщатцои дохилк ва равандцо дар цолати
ошкор намудани камбудицо дар идоракунии хавфи амалижтк ва (ж) пайдоиши
цолатцои гирифтор шудани ташкилоти қарзк ба хавфи амалижтк.
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11. Дар асоси цущщатцои таъсиск ва дохилк масъалацои зерин ба салоцияти
шӯрои нозирон бо мақсади фароцам овардани шароит барои идораи босамари
хавфи амалижтии ташкилоти қарзк мансуб дониста мешаванд:
- тасдиқи қоидацои асосии идорасозии хавфи амалижтк;
- ташкили шунин як сохтори ташкилоти қарзк, ки ба қоидацои асосии
идоракунии хавфи амалижтк щавобгӯ бошад;
- ташкили назорати пурра ва давраи санщишцои хадамоти назорати дохилк
нисбат ба риояшавии қоидацои асосии идорасозии хавфи амалижтк аз щониби
воцидцои сохторк ва худи ташкилоти қарзк;
- тасдиқи шорабиницо бацри таъмини муназзами фаъолияти молиявию хощагк
цангоми гузарондани амалижти бонкк ва дигар муомилот, аз щумла нақшаи амал
цангоми руц додани цолатцои ғайришашмдошт (нақшаи таъмини муназзам ва
барқарорсозии фаъолияти молиявию хощагк);
- бацодицк ба самаранокии низоми идорасозии хавфи амалижтк;
- назорати фаъолияти мақомоти ищроияи ташкилоти қарзк дар самти
идорасозии хавфи амалижтк.
12. Дар асоси цущщатцои таъсиск ва дохилк масъалацои зерин ба салоцияти
мақомоти ищроия мансуб дониста мешаванд:
- қабули цущщатцои дохилк, ки қоида ва расмижти идоракунии хавфи
амалижтиро муайян мекунанд, аз щумла риояи қоидацои асосии идорасозии хавфи
амалижтк, ки шӯрои нозирон тасдиқ кардааст;
- тақсими ваколатцо ва масъулияти идорасозии хавфи амалижтк дар байни
роцбарони воцидцои сатци гуногун, бо захирацои зарурк таъмин намудани онцо,
муқаррар кардани тартиби цамкорк ва пешницоди цисобот.
3. ХУСУСИЯТЦОИ ТАШКИЛ ВА ИДОРАКУНИИ ХАВФИ АМАЛИЖТӢ
13. Ташкилоти қарзк бояд низоми идоракунии хавфи амалижтиро таъмин
намуда, он ба муцити амалижтии беруна, стратегия, андоза ва даращаи мушкилии
амалижтк бонкк ва таъмини самаранокии муайян намудан, андозагирк,
мониторинг ва назоратро аз рӯи хавфи амалижтии ташкилоти қарзк мутобиқ
карда, таъмини кифоятии сармоя барои рӯйпӯш намудани онро таъмин намояд.
14. Низоми идоракунии хавфи амалижтк шунин равандцоро дарбар мегирад,
лекин бо онцо мацдуд намешавад:
- сижсати идоракунии хавфи амалижтк;
- тартиби ошкор намудан, андозагирк, мониторинг ва назорати хавфи
амалижтк;
- низоми иттилооти идоракунк;
- назорати дохилк;
- бацогузории самаранокии низоми идоракунии хавфи амалижтк аз щониби
аудити дохилк.
15.Низоми идоракунии хавфи амалижтк дар асоси се хатти цимоя ташкил
карда мешавад:
- хатти якуми цимоя аз тарафи воцидцои сохтории худи ташкилоти қарзк
таъмин мешавад. Ин маънои онро дорад, ки роцбарони воцидцои сохтори барои
ошкор намудан, андозагирк кардан, мониторинг ва назорат аз болои хавфи
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амалижтии бонкк, ки хосаи фаъолияти бонкро дорад щавобгар мебошанд, аз щумла
вобаста ба цайати кормандон, мацсулотцои бонкк, равандцо ва низомцо;
- хатти дуюми цимоя аз тарафи воциди мустақил оид ба идоракунии хавфи
амалижтк таъмин карда мешавад;
- хатти сеюми цимоя аз тарафи аудити дохилк, ба воситаи бацогузории
мустақили самаранокии низоми идоракунии хавфи амалижтк таъмин мегардад.
16. Барои таъмини самаранокии фаъолияти низоми идоракунии хавфи амалижтк
дар хатти якуми цимоя дар воцидцои сохтории ташкилоти қарзк цамоцангсоз
(координатор) оид ба хавфи амалижтк таъин карда шуда, тартиби цамбастагии кор
дар воцидцои сохтори оид ба идоракунии хавфи амалижтк ва аудити дохилк
муайян карда мешавад.
17. Ҳангоми таъин намудани цамоцангсозони (координаторцои) хавфи
амалижтк цащми ташкилоти қарзк, намудцои фаъолият ва мураккабии равандцои
тищоратк ва сохтори ташкилии он ба инобат гирифта мешавад.
18. Ташкилоти қарзк цамоцангсозон оид ба идоракунии хавфи амалижтиро
таъин менамояд, ки ба вазифаи онцо зерин дохил мешаванд, лекин бо онцо мацдуд
намешавад:
- цамбастагии кор бо воциди идоракунии хавфи амалижтк;
- кӯмак расонидан ба сардори воциди сохторк барои амали намудани назорати
риояи сижсат ва усулцои идоракунии хавфи амалижтк аз тарафи воциди сохторк;
- мувофиқакунии масъалацои омӯзонидан ва таъмини маълумотнокии
кормандони воцидцои сохторк оид ба талаботи сижсат ва усулцои идоракунии
хавфи амалижтк;
- мувофиқакунии тайжрк ва гузаронидани худбацодиции хавфцои амалижтк дар
воцидцои сохторк;
- таъмини пурра ва саривақтии щамъоварк ва пешницоди маълумот дар бораи
цодисацои руц додаи хавфи амалижтк дар доираи воцидцои сохтории худ ба
пойгоци маълумотцооид ба хавфцои амалижтк;
- кӯмак расонидан ба воциди идоракунии хавфи амалижтк барои ташаккули
нишондицандацои асосии хавф;
- таъмини пурра ва саривақтии щамъоварк ва пешницоди маълумот дар бораи
нишондицандацои асосии хавф дар воцидцои идоракунии хавфи амалижтк.
19. Ташкилоти қарзк мустақилияти воцидцои идоракунии хавфи амалижтиро
аз воцидцои сохторк, ки хатти якумро ташкил медиханд, таъмин менамояд.
20. Ташкилоти қарзк воциди мустақил оиди идоракунии хавфи амалижтиро
ташкил менамояд, ки ба вазифаи онцо шунин корцо дохил мешаванд, лекин бо
онцо мацдуд намешавад:
- тация, щорк кардан ва рушди доимии низоми идоракунии хавфи амалижтк;
- мониторинг ва бацогузории даращаи хавфи амалижтк, аз щумла дар асоси
маълумоти аз дигар хатцои цимоя бадастомада;
- тация ва пешницоди цисоботцо ж дигар маълумот ба шӯрои нозирон,
мақомоти ваколатдори коллегиалк ва ражсат (раиси ташкилоти қарзк) оид ба
идоракунии хавфи амалижтк;
- цамбастагк ва маслицат додан ба воцидцои сохторк оиди масъалацои
идоракунии хавфи амалижтк;
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- ба цамдигар мувофиқ кардани масъалацои омӯзиш ва таъмини
маълумотнокии кормандони ташкилоти қарзк дар бораи талаботи сижсат ва
усулцои идоракунии хавфи амалижтк;
- амали кардани таъсиси цисоботи щамъбастк оид ба цодисацои хавфи
амалижтк ва назорати ищрои нақшаи шорабиницои бартараф намудани онцо;
- амали намудани назорат аз щониби цамоцангсозони хавф (риск-координатор)
оид ба саривақт қайд намудани маълумот дар бораи цодисацои хавфцои
амалижтии рух дода дар манбак маълумоти хавфи амалижтк;
- банақшагирк, цамоцангсозк кардани татбиқ ва тацлили натищацои
худбацогузории хавфцои амалижтк;
- якщоя бо воцидцои сохторк тация намудани нишондицандацои асосии хавфи
амалижтк ва андозаи ницоии онцо;
- банақшагирк ва мувофиқанамоии корцои амалк намудани тацлили
сенарияцо;
- коркард ва тацияи кортцои хавфцо;
- мунтазам амалк намудан (на кам аз 1 маротиба дар як сол) тацлили
муқоисавии фишангцои бацодиции хавфи амалижтк;
- цамбастагк бо аудити дохилк.
21. Ташкилоти қарзк бояд барои ташаккули донишу маълумоти кормандонаш
оид ба хавфи амалижтие, ки метавонад вобаста ба ищрои уцдадорицои вазифавии
онцо ба мижн меояд, цамшунин оид ба цавасмандии онцо барои ошкорсозии
омилцои (сабабцои) хавфи амалижтк корцо анщом дицад.
4. ИДОРАСОЗИИ ХАВФИ АМАЛИЖТӢ
22. Ташкилоти қарзк муайян менамояд ва андозагирк, мониторинг, назорати
хавфи амалижтиро бо воситацои зерин мегузаронад, лекин бо онцо мацдуд
намешавад:
- гузаронидани худбацодиции хавфи амалижтк;
- истифодаи нишондицандацои асосии хавф;
- гузаронидани тацлили сенарияцо;
- тацияи корти хавфцо;
- щамъ ва тацлили нишондицандацои дохилии оид ба талафотцо;
- щамъ ва тацлили нишондицандацои беруна оид ба талафотцо;
- тасвири (ба тартиб даровардан) равандҳои тищоратк;
- истифода аз натищацои санщишцои аудиторк.
23. Дар вақти тацияи тартиби муайян намудан ва андозагирк, мониторинг,
назорат аз рӯи хавфи амалижтк ташкилоти қарзк инцоро ба инобат мегирад, вале
бо омилцои зерин мацдуд намешавад:
- цащм, хусусият ва мураккабии тищорати ташкилоти қарзк;
- дастраск ба нишондицандацои дохилк ва берунк барои истифодаи онцо ба
сифати маълумоти ибтидок;
- вазъи низомцои иттилоотк ва имкониятцои онцо;
- малака ва тащрибаи цайати корк ба идоракунии хавфи амалижтк щалб
кардашуда.
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24. Нишондицандацои асосии хавф инцо буда метавонанд: зуд - зуд
щойивазкунии кормандон, тез - тез содир намудани амалижти щиддии хато
давомнокии бекорхобии низомцои иттилоотк - технологк.
25. Ҷамъ ва тацлили нишондицандацои дохилк оиди талафот (бурдани
дафтари нишондицандацо оиди талафотцо) – раванде, ки имконияти бацогузории
гирифтор шуданро ба хавфи амалижтк медицад ва самаранокии назорати дохилк
дар асоси маълумоти талафотцои амалижтк. Тацлили цодисацои пайдоиши
талафот, тасаввурот дар бораи сабабцои зарарцои калонро медицад ва маълумотро
оиди он ки камбудицо дар низоми назорати дохилк тасодуфк ва ж дар шакли
мунтазам (низомк) мебошанд.
26. Ҷамъкунк ва тацлили нишондицандацои беруна оид ба талафотцо – раванди
бацогузории андозаи гирифтор шудани ташкилоти қарзк ба хавф, дар асоси щамъ
ва тацлили маълумот дар бораи цодисацои пайдоиши талафотцо дар дигар
ташкилоти қарзк. Ташкилоти қарзк метавонад нишондицандацои берунаи
талафотро бо нишондицандацои дохилк муқоиса намуда, камбудицои эцтимолиро
дар низоми назорат ж хавфцо муайян намояд.
27. Шарци (регламентачия) равандцои тищоратк – раванде, ки дар доираи он аз
тарафи воцидцои сохтории даращаи якуми цимояро ташкилкунанда, марцилацои
асосии равандцои тищоратк, намуди фаъолият, вазифацои ташкилк муайян карда
мешавад. Шарци (регламентачия) равандцои тищоратк барои муайян намудани
хавфцои алоцида, цамвобастагии хавфцо, камбудицои назорат ва идоракунии
хавфцо мусоидат мекунад.
28. Натищацои санщишцои аудиторк манбаъцои иловагии маълумот дар
раванди идоракунии хавфи амалижтии ташкилоти қарзк мебошад.
29. Ташкилоти қарзк бо роци тақсими вазифацо байни воцидцои сохторк
таъмини равандцои маъқулкунии махсулотцои нав, намудцои фаъолият, раванд ва
низомцо ва (ж) ворид намудани тағйиротцои куллк ба махсулотцои амалкунанда,
намуди фаъолият, раванд ва низомцо, зеринро таъмин менамояд:
- бацогузории хавфцо, ки хоса ба мацсулотцои нав, намудцои фаъолият,
равандцо ва низомцо ва ж дар цолати ворид намудани тағйиротцои щиддк ба
мацсулотцои мавщуда, намудцои фаъолият, раванд ва низомцо;
- тацлил намудани масрафцо ва фоида аз щорк намудан;
- бацогузории тағйири сатци имконпазири хавфи амалижтии ташкилоти қарзк;
- мавщудияти механизмцои зарурии назоратк бо раванди идоракунии хавфцо;
- мавщудияти маълумот оид ба сатци хавфцои боқимонда;
- ворид намудани тағйирот ба меъжрцои мувофиқ ж мацдудият ба цамаи намуди
хавфцо;
- мавщудияти равандцо ва усулцои муайянкунк, андозагирк, мониторинг ва
назорати хавфцо, ки хоси махсулотцои нав, намуди фаъолият, раванду низомцо ва ж
ворид намудани тағйиротцои куллк ба мацсулотцои амалкунанда, намудцои
фаъолият, равандцо ва низомцо;
- бацогузории имкониятцои ташкилоти қарзк оид ба маблағгузории
ташкилоти қарзк ба захирацои инсонк ва инфрасохтори технологии ташкилоти
қарзк, пеш аз ворид намудани мацсулотцои нав, намудцои фаъолият, равандцо ва
низом ва/ж дар цолатцои ворид намудани тағйироти щиддк ба мацсулотцои
мавщуда, намудцои фаъолият, равандцо ва низомцо.
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30. Ташкилоти қарзк цущщати дохилиро тация мекунад, ки он таъсис ва
пешницоди саривақтии маълумоти идоракунии хавфи амалижтиро барои
мониторинги хавфи амалижтк, шк дар цолатцои мӯътадил ва шк дар цолатцои
стресск таъмин менамояд.
31. Ҳангоми муайян намудани давраи тация ва пешницоди цисоботцои
идоракунк даращаи гирифторшавии ташкилоти қарзк ба хавфи амалижтк ва
иншунин суръат ва хусусияти тағйиржбии он дар муцити амалижтии ташкилоти
қарзк ба инобат гирифта мешавад.
32. Ташкилоти қарзк мавщудияти низоми цисоботи идоракуниро таъмин
менамояд, ки цолати зеринро муайян мекунад, вале бо он мацдуд намешавад:
талабот, таркиб ва зуддияти цисобот оид ба идоракунии хавфи амалижти, ки ба
истифодабарандагони гуногун пешницод карда мешавад, шахсони масъули
(воцидцои) ташкилоти қарзк, барои тайжр кардан ва расонидани маълумот ба
қабулкунандагони дахлдор ӯцдадор мебошанд.
33. Ташкилоти қарзк маълумотцоро ба истифодабарандагони дахлдор, тибқи
цущщати дохилк пешницод мекунад.
34. Дар вақти тацияи цущщати дохилк ташкилоти қарзк пешницоди
маълумотро ба шӯрои нозирони ташкилоти қарзк, ражсати ташкилоти қарзк ва
дигар мақомоти ваколатдори коллегиалк тибқи талаботи банди мазкур бо
пуррагк таъмин менамояд. Ташкилоти қарзк шаклцои цисоботи идоракуниро тация
мекунад, ки онцо маълумоти зеринро дар бар мегиранд, лекин бо инцо мацдуд
намешаванд:
- оид ба нишондицандацои дохилии молиявк ва амалижтк;
- оид ба воқеацои рухдодаи хавфи амалижтк, вобаста ба риоя накардани
қоидацои дохилк ва талаботи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон;
- оид ба рӯйдодцои беруна, аз щумла оид ба бозор, воқеацо ва шартцое, ки барои
қабули қарорцо таъсири назаррас доранд;
- оид ба қоидавайронкуницои даращаи имконпазири хавфи ташкилоти қарзк,
иншунин цудуд ва/ж меъжрцои муқаррар гардидаи ташкилоти қарзк;
- оид ба воқеацои ницок доир ба амал омадани хавфи амалижтк ва зарарцои
ташкилоти қарзк бо щудо кардан ба обектцои хавф (самтцои фаъолият), дар бораи
цащми зарар бо қайд намудани сабабцо, навъцои воқеацо, оқибатцои хавфи
амалижтк;
- оид ба қабули шорацои танзимкунанда нисбати цодисацои назарраси
пайдошавии хавфи амалижтк ва (ж) бацогузории самаранокии шорацои қабулшуда;
- оид ба натищацои худбацодиции хавфи амалижтк;
- оид ба натищацои мониторинги нишондицандацои калидии хавф;
- оид ба натищацои тацлили сенарияцо;
- оид ба кортцои хавфцо ва натищацои тацлили муқоисавк;
- оид ба натищацои санщишцои аудиторк – бо назардошти вущуд доштани онцо.
35. Ба камшавии хавфи амалижтк тараққк додани низоми автоматикунонии
технологияи бонкк ва цифзи иттилоот метавонад мусоидат намояд. Дар ин маврид
ташкилоти қарзк бояд табдилжбии эцтимолии хавфи амалижтиро ба назар гирад.
36. Ҳангоми коркарди дастк эцтимолияти зижди цолатцои зижновар (масалан,
хатогк дар вақти дохил кардани маълумот) щой дошта бошад цам, андозаи зижни
эцтимолк зижд ж назаррас нест, бо баланд шудани сатци автоматизатсия
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эцтимолияти ба мижн омадани цолатцои зижновар кам мешавад, вале андозаи
зижни эцтимолк метавонад хеле зижд бошад (масалан, роц додан ба хатогк дар
таъмини барномавк ж халалдор шудани низом).
37. Сатци намудцои алоцидаи хавфи амалижтк метавонад ба воситаи интиқоли
хавф ж як қисми он ба шахсони сеюм, камтар карда шавад. Қарор дар бораи
истифодаи механизмцои интиқоли хавф (масалан, аутсорсинг) бояд дар асоси
натищацои тацлили амиқ ва бо дарназардошти босамарии интизорк, арзиш ва
имконияти табдили як намуди хавф ба дигараш қабул карда шавад.
38. Ташкилоти қарзк дар баробари назорати сатци хавфи боқимонда ба
андозаи хавфи амалижтии интиқолдодашуда низ назорат мебарад.
39. Ҳангоми истифодаи аутсорсинг бояд ба он таващщуц зоцир гардад, ки дар ин
цолат ташкилоти қарзк на танцо барои натищацои ницоии фаъолият, балки барои
тарзи ба даст овардани онцо низ масъул мебошад. Бинобар он щорк кардани
назорат ба даращаи эътимоднокк, сифат ва риояшавии қонунцои Ҷумцурии
Тощикистон цангоми хизматрасонк ба мақсад мувофиқ мебошад.
40. Аутсорсинг дар асоси шартномацое, ки тақсими цуқуқу уцдадорицо ва
масъулияти байни ташкилоти қарзк ва хизматрасонро пешбинк мекунад, анщом
дода шавад. Ташкилоти қарзк бояд дар цущщатцои дохилии худ тартиби танзими
хавфцои марбут ба аутсорсинг, аз щумла хавфи рад кардани хизматрасони онцоро
дошта бошанд.
41. Оқибатцои молиявии хавфи амалижтиро (то ба цадди пурра пӯшондани
зижни эцтимолии амалижтк) ба воситаи суғурта низ кам кардан мумкин аст.
Ташкилоти қарзк ба воситаи намудцои маъмулии суғуртаи молу мулк ва суғуртаи
шахск метавонанд ин шизцоро суғурта намоянд:
- биноцо ва дигар молу мулкро (аз щумла, дороицои асъорк ва коғазцои
қиматноки дохилиро) аз харобшавк, осеб дидан, гум шудан, дар натищаи офатцои
табик ва дигар руйдодцои тасодуфк, цамшунин дар натищаи амали шахсони сеюм;
- кормандони бонкро - аз цодисацои нохуш ва расидани зарар ба саломатк;
- воситахои сабти иттилоот ва худи иттилоотро - аз цолатцои гумшавк.
42. Иншунин имкон дорад, ки хавфцои хоси бонкк ба таври мащмук (санади
мащмуии суғуртаи ташкилоти қарзк) ва намудцои алоцидаи хавфцо дар шакли
щудогона суғурта карда шаванд (масалан, суғурта кардани хавфцои марбут ба
эмиссия ва гардиши кортцои пардохт, суғурта кардани масъулияти касбии
кормандон).
43. Ташкилоти қарзк ба мақсад мувофиқ будани истифодаи суғуртаи
мащмӯиро бо назардошти арзиши суғурта, эцтимолияти баамалоии цодисаи
суғурташаванда ва таъсири он ба вазъи молиявии ташкилоти қарзк бацо медицад.
Бацое, ки суғуртакунандагон дар рафти бастани шартномаи суғурта медицанд,
метавонад барои бецтар кардани идоракунии хавфи амалижтк истифода гардад.
44. Ҳангоми бастани шартномаи суғурта ташкилоти қарзк бояд ба қоидаву
расмижт ва муцлати пардохти суғуртапулк бештар ацамият дицад.
45. Бо мақсади мацдуд кардани хавфи амалижтк ва таъмини муназзамии
фаъолияти молиявию хошагк цангоми гузарондани амалижти бонкк ва дигар
муомилот, бояд мащмӯи шорабиницо, аз щумла дар цолатцои ғайришашмдошт
(нақшацои таъмини муназзамк ва ж барқароркунии фаъолияти молиявии хошагк)
тация карда шавад.
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46. Ҳангоми тацияи нақшацои таъмини муназзамк ва барқароркунии
фаъолияти молиявии хошагк ба зарари эцтимолк аз руйдодцои ғайришашмдошт,
харощоти пешбинишаванда барои тация ва татбиқи нақшацои дахлдор, щаражни
минбаъдаи руйдодцое, ки хатари зижнро ба мижн меоранд, бояд бацо дода шавад.
Иншунин, ба хавфцои эцтимолии ношиз, вале хеле зижновар, ки саршашмацои
пайдоиши онцо аз назорати ташкилоти қарзк берун аст, низ бояд бацогузорк
карда шавад.
47. Нақшаи таъмини муназзамк ва барқароркунии фаъолияти моливию
хошагк цущщатест, ки масоили зеринро дар бар мегирад:
- муайян кардани соцаи дохилии муцофизатшаванда;
- сатци таъминшавандаи муцофизат (муддати муайян муътадил нигох доштани
кор, муддати муайян дар сатци камтарини щоиз нигоц доштани кор, идома додани
кор дар рещаи пастравии (деградатсияи) тадрищк, нисбатан зудтар ва безарар қатъ
кардани кор ж раванди халалдоршуда, барқароркунии минбаъдаи рещаи
муътадили кори қатъгардида);
- қоидаву расмижти гузаштан ба рещаи имдодк ва тартиби кор дар ин рещаъ;
- захирацои зарурк (масалан, биноцо, таъмин кардан бо кормандони
социбтахассус, тащхизот ва техникаи цисоббарор, барномацо, васоити алоқа);
- аз нав тақсим кардани вазифаю ваколатцо ва ухдадорицои воцидцои корк ва
кормандон;
- тартиби барқарор кардани қобилияти кории равандцо ва низомцои дохилии
халалдоршуда ва бозгашт ба рещаи муътадили кор;
- қоидацои иловагии рещаи муътадили кор, ки барои фароцам овардани
шароити гузариш ба рещаи имдодк ва имконияти бо ин решаъ кор кардан равона
шудаанд (масалан, нусхабардории эцтижтии иттилоот, ташкили бойгонии низоми
автоматишуда дар коғаз).
48. Ташкилоти қарзк бояд ба таъмини цифзу нигахдорк ва имконияти
барқарор кардани низомцо ва захирацои иттилоотк ацамияти махсус дицад.
Иншунин, утоқ барои насб кардани тащхизоти эцтижтк ж тащхизоте, ки дар он
нусхабардории эцтижтии иттилоот сурат мегирад, бояд дар щойе интихоб карда
шавад, ки хавфи якбора аз даст додани нусхаи аввала ва нусхаи эцтижтии маълумот
ж хавфи якбора аз кор баромадани тащхизоти асоск ва эцтижтиро кам менамояд.
49. Нақшацои таъмини муназзамк ва барқароркунии фаъолияти молиявию
хошагк дар мащмӯъ бо дигар шорабиницое, ки барои кам кардани хавфцои
дахлдори амалижтк равона шудаанд, тация мегарданд. Ҳамшунин, мутобиқати
нақшацои таъмини муназзамк ва барқароркунии фаъолияти молиявию хошагк ба
щанбаву хусусият ва миқжси фаъолияти ташкилоти қарзк муназзам санщида
мешавад. Ҳангоми зарурат ж аз рӯи натищацои санщиш нақшацо метавонанд аз нав
барраск ва ислоц карда шаванд.
5. ХАВФЦОИ АМАЛИЖТӢ АЗ РӮИ СОЦАЦО
50. Ташкилоти қарзк бояд сижсати дохилиро дар самти идораи захирацои
кадрк тартиб дода, дар он раванди идораи захирацои кадриро амиқ намояд, ки он
аз щониби шӯрои нозирон тасдиқ карда мешавад. Мувофиқи сижсати қабулшуда
фаъолияти амалии ташкилоти қарзк бояд аз щониби шахсони салоциятдори
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дорои фацмиши амиқи цама гуна хавфцои ба фаъолияташон вобаста ва донишу
малакаи кофк ба роц монда шавад.
51. Нақшаи идоракунии захирацои кадрк бояд инцоро дар бар гирад:
- раванди муносиб, самарабахш ва цамешагии щалб ва нигоцдории шумораи
кофии цайати кормандони ботащриба щицати ноил гаштан ба цадафцои тищоратк
ва стратегии ташкилоти қарзк;
- ваколатцои муқарраршуда нисбат ба қабули қарорцои дахлдор;
- аз цам щудо намудани уцдадорицои вазифавии номувофиқ;
- тақсимоти масъулият байни фронт-офис ва бэк-офиси ташкилоти қарзк;
- назорати самаранок аз болои кормандон;
- санщиши тарщумаи цоли цайати кормандоне, ки дар соцацои хавфашон баланд
ж цассос фаъолият мекунанд.
52. Ташкилоти қарзк сижсати дохилк ва тартиботе, ки ацдцои байни тарафцои
алоқамандро ба танзим медарорад бояд тация намояд. Ин сижсат ва тартибот бояд
хавфцои амалижтие, ки дар фаъолияти дохили гурӯц ж конгломератк ба амал
бароварда мешаванд танзим намуда, қисматцои зеринро дар бар гирад:
- таъмин кардани раванд ва тартибот барои бо тарзи дуруст идоракунии хавфи
амалижтк дар дохили гурӯц таъсисдодашуда;
- ба роц мондани сижсати мувофиқ щицати танзими фаъолияти субъектцои
алоқаманди ташкилоти қарзк;
- тацияи талабот оид ба аз щониби кормандон ба шӯрои нозирон ва роцбарият
расонидани маълумот вобаста ба хавфи амалижтк ва манфиатцои бавущудоянда, ки
дар натищаи фаъолияти дохилигурӯци ж конгломератк ба амал меоянд;
- тацияи талабот дар бораи фавран ба Бонки миллии Тощикистон расонидани
маълумот оид ба хавфи амалижтие, ки дар натищаи амалияи дохилигурӯцк ва
конгломератк ба вущуд меоянд.
53. Ташкилоти қарзк бояд омилцои бацисобгирии молиявии муносиб ва
мониторинги дурусти пешгирии қаллобиро щорк намояд. Чорабиницои
пешгирии қаллобк инцоро бояд дар бар гирад:
- муайян кардани омилцо (“паршамцои сурх сарцади хавф”), ки метавонанд зуд
амалижти имконпазири қаллобиро муайян намоянд;
- цисоботцои идоракунии мунтазам, ки маблағ ва намудцои қаллобк ва тацлили
равияцои қаллобицои мушаххасро дар бар мегиранд;
- омӯзонидани кормандон оид ба муайян намудани саршашмацои
имконпазири қаллобк ва истифодаи фишангцои дар идоракунии хавфи қаллобк
истифодашаванда.
6. НАЗОРАТИ САМАРАНОКИ НИЗОМИ ИДОРАИ ХАВФИ АМАЛИЖТӢ
54. Ташкилоти қарзк бояд тартиби анщом додани назорати самаранокии
низоми идорасозии хавфи амалижтиро муайян намояд.
55. Дар цущщатцои дохилк бояд муқаррар карда шаванд:
- тартиби барраск ва тафтиши далелцои зижни амалижтк ва сабабцои
пайдоиши он, цамшунин тартиби истифодаи шорацои маъмурк нисбат ба аъзои
шӯрои нозирон, мақомоти ищроия ва кормандоне, ки ба пайдоиши ин гуна хавфцо
гунацкоранд;

11

- шумора ва давраи бацогузорк кардани натищаи ин тафтишцо аз тарафи
мақомоти идоракунии ташкилоти қарзк (мутобиқи ваколатцое, ки дар асоси
оиннома ва цущщатцои дохилии ташкилоти қарзк ба онцо дода шудаанд), цамшунин
бацодиции сатци идоракунии хавфи амалижтк дар ташкилоти қарзк.
56. Дар цолати ба мижн омадани зижни амалижтк ташкилоти қарзк бояд онро
ба натищаи бацогузорицои дурнамои ба зижни амалижтк, ки дар давраи дахлдор
муайян шуда буд, муқоиса намуда, сабабцои фарқияти онцоро тацлил карда, ба
усулцои истифодашуда ва моделхои математикк тағйироти лозимк ворид намояд.
57. Ташкилоти қарзк бояд барои ошкор кардани манбацои хавфи амалижтк, ки
пештар ба цисоб гирифта нашуда буданд, муназзам равандцо, расмижту қоидацо ва
низомцои истифодашавандаи иттилоотию технологиро аз нав дида барояд.
Шумора ва даврацои азнавдидабароии онцо бо санадцои дохилии ташкилоти
қарзк бояд муайян карда шавад.
58. Барои назорати самаранокии низоми идоракунии хавфи амалижтк, ба
қадри зарурат барраск намудани қоидацои асосии идоракунии хавфи амалижтк
дар асоси тацлили нишондицандацои зерин ба анщом расонида мешавад:
- дар кадом сатц қарор доштани идоракунии хавфи амалижтк;
- тащрибаи байналмилалк дар соцаи идоракунии хавфи амалижтк;
- тағйироту дигаргуницое, ки дар бозорцои молиявк ба мижн меоянд;
- дигар омилцои дохиливу хорищк, ки ба нишондицандацои фаъолияти
ташкилоти қарзк метавонанд таъсир расонанд.
7. ИФШОИ МАЪЛУМОТ ОИД БА НИЗОМИ ИДОРАИ ХАВФИ АМАЛИЖТӢ
59. Ташкилоти қарзк бояд ба сацомон, қарздецон, амонатгузорон ва дигар
муштарижн, аудиторони берунк, ощонсицои бацогузорк (рейтингк) ва дигар
шахсони манфиатдор маълумотро оид ба низоми идораи хавфи амалижтк (аз
щумла, дар таркиби цисоботи солона) расонад. Айни замон даращаи мушахасси
маълумоти ифшошаванда бояд бо хусусият ва миқжси фаъолияти ташкилоти
қарзк мувофикат намояд.
8. ПЕШНИЦОДИ МАЪЛУМОТ БА ТАНЗИМГАР
60. Ташкилоти қарзк бояд ба Департаменти назорати бонкии Бонки миллии
Тощикистон маълумоти зеринро пешницод намояд:
- сижсати идоракунии хавфи амалижтии худро дар давоми 30 рӯзи тақвимк аз
санаи мавриди амал қарор додани Дастурамали мазкур тация намуда, цар сол то
санаи (сана бояд муайян карда шавад) ба Бонки миллии Тощикистон цисоботи
дахлдорро пешницод намояд;
- пешницоди ахбор оид ба цама гуна тағйирот ба сижсат дар давоми 30 рӯз аз
санаи тасдиқи тағйирот аз тарафи шӯрои нозирон;
- оид ба цама гуна цодисаи хавфи амалижтии моддк, на дертар аз 24 соат пас аз
ба вущудомадани цодиса.
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