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Тартиби таъсиси воцидцои сохтории
ташкилотцои карзии молиявӣ ва филиалцои онцо (дар
тацрири нав)
Тартиби таъсиси воцидцои сохтории ташкилотцои қарзии
молиявк ва филиалцои онцо (минбаъд - Тартиб) мутобиқи қисмцои 5
ва 6 моддаи 11 Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти
бонки”, “қисмцои 5 ва 6 моддаи 13 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
“Дар бораи фаъолияти бонкии исломк” ва қисми 3 моддаи 6 Қонуни
Ҷумхурии Тоҷикистон “Дар бораи ташкилотцои маблағгузории хурд”
тация шуда, тартиби таъсиси воцидцои сохтории ташкилотцои қарзии
молиявк ва филиалцои онцо, инчунин номгуи амалижти бонкк ва ж
амалижти бонкии исломк алохида ва дигар хизматрасоницоеро, ки
онцо гузаронида метавонанд муқаррар менамояд.
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМК
1. Дар Тартиби мазкур мафцумцои асосии зерин истифода
мешаванд:
- ташкилотцои қарзии молиявк – ташкилотцои қарзк ва
ташкилотцои қарзии исломк, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки
миллии Тоҷикистон фаъолияти дар қонун пешбинишударо амалк
менамоянд;
- ташкилотцои қарзк - шахсони цуқуқие (бонкцо, ташкилотцои
қарзии ғайрибонкк, аз ҷумла ташкилотцои маблағгузории хурд), ки
дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон цама ж баъзе аз
амалижти бонкии дар қонун пешбинишударо иҷро менамоянд;
- ташкилотцои қарзии исломк – шахсони цуқуқие (бонкцои
исломк, ташкилотцои қарзии ғайрибонкии исломк, ташкилотцои
маблағгузории хурди исломк, аз ҷумла “равзанаи бонкии исломк”),
ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон цама ж баъзе аз
амалижти бонкии исломии дар қонун пешбинишударо иҷро
менамоянд;
- филиал – воциди махсуси сохтории ташкилотцои қарзии
молиявк, ки берун аз мацали ҷойгиршавии онцо қарор дошта, аз номи
онцо пурра ж қисман фаъолияти бонкк ва ж фаъолияти бонкии
исломиро иҷро менамояд ва бо ташкилоти қарзии молиявк сармояи
оинномавк ва тавозуни ягона доранд, инчунин равзанаи бонкии
исломк;

- марказцои хизматрасонии бонкк (минбаъд марказ) - маркази
хизматрасонии бонкк, маркази хизматрасонии бонкии исломк ва
марказцои хизматрасонии дигар ташкилотцои қарзии молиявк ки
цамчун воциди сохтории ташкилотцои қарзии молиявк тибқи
тартиби муқаррарнамудаи санадцои меъжрии цуқуқии Бонки миллии
Тоҷикистон вобаста ба намуди ташкилотцои қарзии молиявк
метавонанд як, якчанд ж цамаи амалижт ва хизматрасоницоро иҷро
намоянд;
- амалижти бонкк - амалижти бонкк ва ж амалижти бонкии
исломк, ки тибқи тартиби муқарраршуда аз ҷониби ташкилотцои
қарзии молиявк анҷом дода мешавад.
11. Ташкилотцои қарзии молиявк ва филиалцои онцо метавонанд
берун аз мацалли воқеъгардии худ тибқи Тартиби мазкур воцидцои
дигари сохтории худ - марказцои хизматрасонии бонкк, марказцои
хизматрасонии бонкии исломк, нуқтацои хизматрасонии хазинавк ва
воциди сайжрро (минбаъд - воцидцои сохторк) таъсис дицанд.
2. Бо мақсади таъмини бехатарии фаъолияти воцидцои сохторк,

онцо бояд бо таҷцизоти сабт, ки дорок ғунҷоиши хотиравии сабти
наворцо барои цадди ақал 3 моци бефосилаи тақвимк буда, сабти
мукаммали наворцоро шабонарӯзк таъмин менамоянд, муҷаццаз
карда шаванд. Воцидцои сохторк бояд шароити нигахдорк барои
цифзи сабтцо ва шароити кори бетанаффуси таҷцизоти сабтро
хангоми қатъи муваққатии барқ ва дигар цолатцои ғайричашмдошт
таъмин намоянд.
3. Бацри таъмини бехатарии дороицои ташкилоти қарзии
молиявк маблағцои пулии воцидцои сохторк бояд цар рӯз барои
нигоцдорк ба хазинаи саридораи ташкилоти қарзии молиявк ж
филиали он тавассути хадамоти пулрасонии худк ва ж иҷоравк
цамлу нақл карда шавад. Маблағцои пулиро дар бинои воциди
сохторк нигох доштан мумкин аст, агар бино ба талаботи бо
санадцои меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқарраршуда
ҷавобгӯ бошад.
4. Воцидцои сохторие, ки аз махалли ҷойгиршавии бинои асосии
ташкилоти қарзии молиявк ва филиали он дар масофаи дур воқеъ
гардидаанд, метавонанд тариқи бастани шартнома бо ташкилотцои
қарзии молиявии дигар аз хизматрасонии хазинавк, нигохдорк ва
хамлу нақли дороицо истифода баранд.
5. Таъмин намудани иҷрои талаботи Тартиби мазкур ва
идоракунии хавфцои он ба зиммаи ташкилотцои қарзии молиявк

гузошта мешавад.
6. Воцидцои сохторк бояд дорок таҷцизоти зарурии корк, овезаи
намунавк, муцр, ки дар он номи пурраи он инъикос мегардад ва
тамғацо бошанд.
БОБИ 2. ТАРТИБИ КУШОДАН ВА
БАСТАНИ ВОҲИДҲОИ СОХТОРК
7. Фаъолияти воцидцои сохторк дар асоси Низомномаи онцо,
қарори (фармони) дахлдори ташкилотцои қарзии молиявк ж филиали
он ва Тартиби мазкур амалк карда мешавад. Марказцои
хизматрасонии бонкк ва нуқтацои хизматрасонии хазинавк
метавонанд дар мувофиқа бо Бонки миллии Тоҷикистон шабонарӯзк
фаъолият намоянд.
8. Миқдори кормандони воцидцои сохторк аз ҷониби ташкилоти
қарзии молиявк бо риояи талаботи банди 132 Тартиби мазкур муайян
карда мешавад.
9. Ташкилотцои қарзии молиявк ва филиалцои онцо воциди
сохториро таъсис дода, барои онцо номгӯи амалижти бонкк ва
хизматрасоницо, тартиби гузаронидани амалижти муцосибавк ва
шартцои нигохдории пулу дороицоро муқаррар менамоянд.
10. Дар воцидцои сохторие, ки дорок 3 ва зижда аз он воциди корк
ва ж корманд мебошанд, бо фармони роцбари ташкилоти қарзии
молиявк ж филиали он, мудири воциди сохторк таъин карда мешавад.
11. Ташкилотцои қарзии молиявк ва филиалцои онцо бояд дар
муддати 5 рӯз баъд аз қабул гардидани қарори (фармони) дахлдор дар
бораи кушодан, бастан ва мавқеи ҷойгиршавии воцидцои сохторк
Бонки миллии Тоҷикистон ж шуъбацои минтақавии онро огоц
намоянд.
12. Дар цолатцои зерин воцидцои сохторк аз ҷониби
ташкилотцои қарзии молиявк ва филиалцои онцо баста мешаванд:
а) риоя накардани қоидацои бехатарк ва талаботи қонунгузории
Ҷумхурии Тоҷикистон;
б) нарасидани мутахассисони зарурк;
в) фаъолияти ғайримақсадноки онцо.
БОБИ 3. МАРКАЗҲОИ ХИЗМАТРАСОНИИ БОНКК
13. Ташкилотцои қарзии молиявк ва филиалцои онцо
метавонанд марказцои хизматрасонии бонкиро (минбаъд - марказцо)
таъсис дицанд, агар як моци охир меъжрцои муқарраркардаи Бонки
миллии Тоҷикистонро риоя карда бошанд.
131. Масоцати марказцои бонкцо, бонкцои исломк, ташкилотцои

амонатии қарзии хурд ва ташкилотцои амонатии қарзии хурди
исломк бояд на кам аз 25 метри мураббаъ ва дигар ташкилотцои
қарзии молиявк на кам аз 15 метри мураббаъ бошанд ва онцо бояд
барои таҷцизонидани ҷойи кории кормандони хизматрасон, ҷойи
интизорк ва анҷомдиции мусоиду бехавфи амалижтцо бо муштарижн
имконият фароцам оваранд.
132. Дар марказцои бонкцо, бонкцои исломк, ташкилотцои
амонатии қарзии хурд ва ташкилотцои амонатии қарзии

хурди

исломк на камтар аз 3 корманд ва дар дигар ташкилотцои қарзии
молиявк на камтар аз 2 корманди

хизматрасони амалижти бонкк

бояд фаъолият намоянд.
14.

Марказцо

тибқи

тартиби

муқаррарнамудаи

санадцои

меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон вобаста ба намуди
ташкилоти қарзии молиявк метавонанд яқ якчанд ж цамаи амалижт ва
хизматрасоницои зеринро иҷро намоянд:
а) марказцои бонк ва ташкилоти қарзии ғайрибонкк амалижт ва
хизматрасоницои зеринро иҷро менамоянд:
- интиқоли пулии шахсони воқек бе кушодани суратхисоби
бонкк;
- додани қарзцои хурд (таъминшуда ва таъминнашуда) ва
қабули пардохти қарз ва фоизцои он;
- кушодан ва пешбурди суратхисоби амонатии пасандозк барои
шахсони воқек;
- амалижти кассавк (аз чумла, қабул ва иваз намудани пулцои
фарсуда ва осебдидаи коршоям);
- фурӯш, харид ва пардохт намудани бурди вомбаргцои давлатк;
- амалижти мубодилавк бо асъори хориҷк;
- пардохти

фоиз

ва

пур

кардани

суратцисоби

амонатии

муцлатнок бо шарти кушодани суратхисоби мазкур ва нигоц доштани
маблағцои пулк дар бонк, ташкилоти қарзии молиявии ғайрибонкк ж
филиали онцо;
- хизматрасонии кортцои пардохтии бонкк;
- қабул ва ивази пулцои миллии фарсуда ва осебдидаи коршоям;
- ба муштарижн расонидани хизматцои машваратию иттилоотк;
б) марказцои ташкилоти амонатии қарзии хурд амалижт ва

хизматрасоницои зеринро иҷро менамоянд:
- интиқоли пулии шахсони воқек бе кушодани суратцисоби
бонкк;
- додани қарзцои хурд (таъминшуда ва таъминнашуда) ва қабули
пардохти қарз ва фоизцои он;
- кушодану пешбурди суратхисоби амонатии пасандозк барои
шахсони воқек;
- амалижти кассавк (аз ҷумла, қабул ва иваз намудани пулцои
фарсуда ва осебдидаи коршоям);
- амалижти мубодилавк бо асъори хориҷк;
- пардохти

фоиз

ва

пур

кардани

суратцисоби

амонатии

мухлатнок бо шарти кушодани суратцисоби мазкур ва нигоц доштани
маблағцои пулк дар ташкилоти амонатии қарзии хурд ж филиали
онцо;
- хизматрасонии кортцои пардохтии бонкк;
- қабул ва ивази пулцои миллии фарсуда ва осебдидаи коршоям;
- ба муштарижн расонидани хизматцои машваратию иттилоотк;
в) марказцои ташкилоти қарзии хурд ва фонди қарзии хурд
амалижт ва хизматрасоницои зеринро иҷро менамоянд:
- пешницоди қарзцои хурд;
- ба муштарижн расонидани хизматцои машваратию иттилоотк;
г) марказцои бонкии исломк ва ташкилоти қарзии ғайрибонкии
исломк:
 интиқоли пули шахсони воқек бе кушодани суратцисоби бонкк;
 маблағгузории тиҷорат: додани қарзцои хурди исломк дар
шакли нақдк ж маблағгузорицои хурди исломк (таъминшуда,
таъминнашуда) ва қабули пардохти маблағгузорицо ва фоидаи он;
 кушодану пешбурди суратцисоби амонатии пасандозии исломк
барои шахсони воқек;
 амалижтцои кассавк: қабул, аз нав цисоб кардан, иваз
намудан, мубодила, бастан ва нигоц доштани пулцои коғазк ва
тангацо;
 пардохти
фоида ва
пур
кардани
суратцисоби
амонатиимуцлатнок бо шарти кушодани суратцисоби мазкур ва нигоц
доштани маблағцои пулк дар бонки исломк, ташкилоти қарзии
ғайрибонкии исломк ж филиали онцо;

 хизматрасонии кортцои пардохтии бонкии исломк;
 амалижти мубодилавк бо асъори хориҷк;
 қабул ва ивази пулцои миллии фарсуда ва осебдидаи коршоям;
 ба муштарижн расонидани хизматцои машваратию иттилоотк;
ғ) марказцои ташкилоти амонатии қарзии хурди исломк амалижт
ва хизматрасоницои зеринро иҷро менамоянд:
 интиқоли пули шахсони воқек бе кушодани суратцисоби бонкк;
 маблағгузории тиҷорат: додани қарзцои хурди исломк дар
шакли нақдк ж маблағгузорицои хурди исломк (таъминшуда,
таъминнашуда) ва қабули пардохти маблағгузорицо ва фоидаи он;
 кушодану пешбурди суратцисоби амонатии пасандозии исломк
барои шахсони воқек;
 амалижтцои кассавк: қабул, аз нав цисоб кардан, иваз
намудан, мубодила, бастан ва нигоц доштани пулцои коғазк ва
тангацо;
 пардохти фоида ва пур кардани суратцисоби амонатии
муцлатнок бо шарти кушодани суратцисоби мазкур ва нигоц доштани
маблағцои пулк дар бонки исломк, ташкилоти қарзии ғайрибонкии
исломк ж филиали онцо;
 амалижти мубодилавк бо асъори хориҷк;
 хизматрасонии кортцои пардохтии бонкии исломк;
 қабул ва ивази пулцои миллии фарсуда ва осебдидаи коршоям;
 ба муштарижн расонидани хизматцои машваратию иттилоотк;
д) марказцои ташкилоти қарзии хурди исломк ва фонди қарзии
хурди исломк амалижт ва хизматрасоницои зеринро иҷро менамоянд:
 додани қарзи хурди исломк;
 ба муштарижн расонидани хизматцои машваратию иттилоотк.
15. Амалижт ва хизматрасоницое, ки марказцо ба анҷом
мерасонанд бояд дар тавозуни харрузаи ташкилотцои қарзии
молиявк ва филиалцои онцо сабт жбанд.
151. Талаботи боби мазкур нисбат ба марказцои ташкилотцои
қарзии молиявии давлатк ва филиалцои онцо татбиқ намегарданд, ба
истиснои бандцои 13, 14 ва 15 цамин Тартиб.

БОБИ 4. ВОҲИДИ САЙЁР
16. Ташкилотцои қарзк ва филиалцои онцо дар цолати таъмин
будан бо воситацои накдижт ва доштани дигар имкониятцои моддию

техникк метавонанд воциди сайжрро таъсис диханд.
17. Воциди сайжр - сохтори таркибии ташкилотцои қарзк буда, ба
воситаи нақдижти сайжр ташкил карда мешавад, ки он аз ҷицати
техники ба талаботцои хизматрасонии бонкк ҷавобгӯ мебошад.
Воциди сайжр бояд аз кабинацои мудири воцид, гузаронидани
амалижти бонкк ва хазинаи зирехпуш иборат буда, онцо бо
таҷцизотцои зарурии техники бояд таъмин бошанд.
18. Воциди сайжр бо мақсади хизматрасонии бонкк танцо ба
шахсони воқек, дар мацаллацои дурдасти ацолинишин, дар
дидбонгоцои гумрукк, дар ҷойцое, ки муваққатан корцои сохтмонк,
сацрок ва ғайра бурда мешаванд ва инчунин дар ҷойцои дигар, ки
талабот ба хизматрасоницои бонкк мавҷуд аст, кушода мешаванд.
19. Воциди сайжр метавонад амалижт ва хизматрасонии зерини
бонкиро анҷом дицад:
- интиқоли маблағцои шахсони воқек бе кушодани суратцисоб;
- додани қарзцои хурд (таъминшуда ва таъминнашуда);
- амалижти кассавк;
- амалижти мубодилавк бо асъори хориҷк;
- хизматрасонии машваратк.
20. Хусусиятцои ташкили фаъолияти воциди сайжр:
а) воциди сайжр бояд ба талаботи техники ҷавобгӯ буда, дорок
таҷцизоти зерин бошад:
-овеза ба забони тоҷикк, бо нишондоди тобеияти он ба
ташкилоти қарзк;
- номгӯи амалижте, ки воциди сайжр амалк менамояд;
- тахтаи иттилоотк, ки чун қоида дар дацлези кабина дар ҷои
барои муштарижн назаррас воқеъ аст ва дорок маълумоту санадцои
зерин мебошад:
б) нусхаи Қарор (Фармон) дар хусуси ташкил жфтани ин воциди
сайжр;
в) реҷаи кории воциди сайжр;
г) подоше (хаққи хизмате), ки воциди сайжр барои анҷом додани
баъзе намудцои амалижти бонкк талаб менамояд;
Ғ) ному насаб ва рақами телефони шахсони масъули ташкилоти
қарзк, ки барои фаъолияти воциди сайжр ҷавобгар мебошанд;
д) қурби (қоосс-курби) амалижти мубодилавк, ки ташкилоти
қарзк (филиали он) барои воциди сайжр муқаррар кардааст;
е) дигар маълумотцое, ки воциди сайжр онро зарур мешуморад.
21. Ташкилоти қарзк бояд санади дахлдоре дошта бошад, ки
талабот нисбати рафтори кормандон дар мавриди рух додани

цолатцои фавқулода дар роц, дар вақти хизмат расонидан ба
муштарижн, цангоми аз ҷониби шахси бегона кӯшиши ворид шудан ба
дохили мошин, инчунин дар мавриди корношоям шудани барномаи
техникию иттилоотк ва ба садама дучор шудани нақлижти воциди
сайжрро муайян кунад.
БОБИ 6. НУҚТАҲОИ ХИЗМАТРАСОНИИ ХАЗИНАВК
22. Нуқтацои хизматрасонии хазинавк аз ҷониби ташкилотцои
қарзие, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон цуқуқи
бо асъори хориҷк анҷом додани амалижтро доранд дар мехмонцонацо,
осоишгоццо, фурудгоццо ва дидбонгоццои гумрукк кушода мешаванд.
23. Масоцати ҷои нуқтацои хизматрасонии хазинавк бояд на кам
аз 5 метри мураббаъ бошад.
24. Нуқтацои хизматрасонии хазинавк метавонанд амалижт ва
хизматрасонии зерини бонкиро тибқи тартиби муқаррарнамудаи
санадцои меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон иҷро намоянд:
- харид ва фурӯши асъори хориҷк бо пули миллк (мубодила);
- ивази як асъори хориҷк ба асъори хориҷии дигар (табдил);
- майда кардани асъори хориҷии накдк;
- ивази асъори хориҷии нақди фарсуда ва осебдида ба асъори
хориҷии нақди коршоям.
25. Маблағцои харидашудаи асъори хориҷк аз ҷониби
хазинадори нуқтацои хизматрасонии хазинавк бояд цатман бо
дархости шахсони воқеии фурӯхта шаванд.
26. Нуқтаи хизматрасонии хазинавк бояд ҷевони оцанин барои
нигоцдории дороицо, воситацои цисобу китоби пул, васоити
муайянкунии аслияти асъор (детекторцо, пурбинцои хашт маротиба
калонкунанда) компютер ж факс ва мизу курск дошта бошад.
27. Ба цуҷраи хазинадори нуқтаи хизматрасонии хазинавк
даромадан ва дар он ҷо будани шахсони бегона, ба ғайр аз
кормандони пулрасонк, масъулони ташкилоти қарзк ва ж кормандони
масъули мақоми назоратк, ки дар ин нуқтаи хизматрасонии хазинавк
санҷиш мегузаронанд, манъ аст.

