Бо қарори Ражсати
Бонки миллии Тоҷикистон
№ аз ” ” январи с.2019
“тасдиқ шудааст”

Дастурамали №__
«Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотцои қарзии
исломк»
Дастурамали № «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти
ташкилотцои қарзии
исломк»(минбаъд-Дастурамал)мазкур тибқи
моддаи 42 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии
Тоҷикистон” ва моддаи 35 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи
фаъолияти
бонкии
исломк”тация
шуда,
танзими
фаъолиятиташкилотцои қарзии исломиро(ба истиснои ташкилотцои
қарзии исломии хурд ва фондцои қарзии исломии хурд)тавассути
муқаррар намудан ва цисобкардани меъжрцои мақбул таъмин менамояд.
1. МУҚАРРАРОТИ УМУМК
1. Дар Дастурамали мазкур мафцумцои зерин истифода мешавад:
-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;
-ташкилотцои
қарзии
анъанавк
–
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 Қонуни мазкур ва дигар санадцои қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинишударо иҷро менамоянд;
-равзанаи бонкии исломк – филиали ташкилоти қарзии анъанавк,
ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон пурра ж қисман
амалижти бонкии исломиро амалк менамояд;
-Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломк – мақоми
ташкилоти қарзии исломк, ки барои мутобиқ будани созишномацои
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(шартномацои) басташудаи онцо ба стандартцои фаъолияти бонкии
исломк масъул мебошад;
-суратцисоби сармоягузорк – суратцисобе, ки тавассути он
ташкилоти қарзии исломк маблағцои пулиро бо мақсади сармоягузорк
мутобиқи принсипцои маблағгузории исломк бидуни ба зимма
гирифтани уцдадории пурра баргардонидани маблағ қабул менамояд,
ба шарте ки:
а) танцо фоида ж фоидаву зарар мутобиқан дар байни шахси
маблағдицанда ва ташкилоти қарзии исломии маблағгиранда тақсим
карда шавад;
б) он бо пардохт ж бе пардохт бошад;
-дорандаи суратцисоби сармоягузорк-муштарие, ки бо мақсади
сармоягузорк мутобиқи принсипцои маблағгузории исломк дар
ташкилоти қарзии исломк суратцисоби сармоягузорк кушодааст;
-амонат ж пасандозцои исломк – маблағи пулк ва сарватцои дигари
шахсони воқек ва цуқуқк, ки барои нигоц доштан ба ташкилотиқарзии
исломк бо шарти пардохти пурра бо фоида ж бидуни он, басоциби
амонат ж намояндаи он, бо дархост ж ба мфцлатцоимувофиқашуда бо
риояи принсипцоимаблағгузории исломк дода мешаванд;
-шахси вобаста – шахсони зерин дар назар дошта мешаванд:
- корманди роцбарикунанда;
- аъзои оилаи корманди роцбарикунанда;
- шахс ва аъзои оилаи ӯ, ки дар ташкилоти қарзии исломк циссаи
иштироки афзалиятнок доранд ва шахси цуқуқие, ки дар он шахс ж
корманди роцбарикунанда дорои циссаи иштироки афзалиятнок
мебошад;
- шахси цуқуқие, ки дар он ташкилоти қарзии исломк циссаи
иштироки афзалиятнок дошта, цангоми омодасозии цисоботи молиявии
маҷмфк ба инобат гирифта намешавад;
- аъзои Шӯрои нозирон;
-шахсе, ки ба ташкилоти қарзии исломк ба сифати узви Кумитаи
хизматрасонии маблағгузории исломк хизмат мерасонад;
- аъзои оила- зану шавцар, фарзандон, бародарону хоцарон, падару
модар, падарандар ва модарандар, писарандар ва духтарандари шахсро
дар бар мегирад;
-суратцисоби сармоягузорк-суратцисобе, ки тавассути он
ташкилоти қарзии исломк маблағцои пулиро бо мақсади сармоягузорк
мутобиқи принсипцои маблағгузории исломк бидуни ба зимма
гирифтани фцдадории пурра баргардонидани маблағ қабул менамояд,
ба шарте ки:
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а) танцо фоида ж фоидаву зарар мутобиқан дар байни шахси
маблағдицанда ва ташкилоти қарзии исломии маблағгиранда тақсим
карда шавад;
б) он бо пардохт ж бе пардохт бошад;
-гузариши хавфи тиҷоратк-цаҷми хавфи иловагие мебошад, ки
сацмдорони ташкилоти қарзии исломк (яъне аз цисоби сармояи худ) ба
зимма мегиранд.Дар муқоиса ба цолате, ки дорандагони суратцисобцои
сармоягузоркцамаи хавфцои тиҷоратии бо дороицои аз цисоби онцо
маблағгузоришаванда алоқамандро бар дӯши худ мегиранд;
-усулцои баробаркунк-бо мақсади кам кардани хавфи бозпас
гирифтани маблағцо аз ҷониби дорандагони суратцисобцои
сармоягузорк, ташкилоти қарзии исломк метавонад аз усулцои
гуногуни баробаркунк истифода барад. Ин усулцо метавонанд ва ж
наметавонанд хавфцои ба дороицои аз цисоби маблағцои суратцисобцои
сармоягузорк маблағгузоришуда алоқамандро ба сацмиядорон интиқол
дицанд;
-захираи баробаркунии фоида– захирае мебошад, ки онро
ташкилоти қарзии исломк тавассути ҷудо намудани маблағцо аз фоидаи
сармоягузорк пеш аз тақсимот байни сацмиядорон ва дорандагони
суратцисобцои сармоягузории номацдуд ва то цисоби циссаи фоидаи
музориби ташкилоти қарзии исломк, барои баробаркунии фоида
ташкил медицад;
-захираи хавфи сармоягузорк– захирае мебошад, ки ташкилоти
қарзии исломк метавонад онро танцо баъд аз тарц кардани циссаи
фоидаи ташкилоти қарзии исломк цамчун музориб бо роци ҷудо
намудани
маблағцо
аз
фоидаи
сармоягузории
дорандагони
суратцисобцои сармоягузории номацдуд ташкил дицад.Захираи хавфи
сармоягузории ҷамъшуда, ки пурра ба дорандагони суратцисобцои
сармоягузории номацдуд тааллуқ дорад, метавонад танцо барои коциш
додани дилхоц талафотцои (зарар аз дороицо) дорандагони
суратцисобцои сармоягузории номацдуд, ки давра ба давра ба вуҷуд
меоянд, истифода бурда шавад.
-Шӯрои хизматрасонии молиявии исломк (IFSB): ташкилоте
мебошад, ки стандартцои байналхалқиро барои мақомоти назорат ва
танзими ташкилотцои молиявии исломк тация, нашр ва бозбинк
менамояд;
-Ташкилоти бацисобгирии бухгалтерк ва аудит барои
институтцои молиявии исломк (AAOIFI) – ташкилоте мебошад, ки
стандартцои бацисобгирии бухгалтерк ва аудит дар ташкилотцои
молиявии исломиро тация, нашр ва бознигарк менамояд.
3

2. Бо мақсади цимояи манфиатцои пасандоздорон, дорандагони
суратцисобцои сармоягузорк,қарздецон ва таъмини суботи молиявии
низоми бонкии Ҷумцурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон
меъжрцои

мақбули

цатмии

зеринро

барои

танзими

фаъолияти

ташкилотцои қарзии исломк муқаррар мекунад:
 цадди ақали сармояи оинномавк барои ташкилотцои қарзии
исломии навтаъсис;
 андозаи ницоии хавф барои як қарзгир (муштарк) ж гурӯци
қарзгирони ба цам алоқаманд;
 меъжри кифоятии сармоя;
 меъжри пардохтпазирии ҷорк;
 меъжри хавфцои асъорк, даромаднокк ва хавфцои дигар;
 меъжри истифодаи маблағцои худии ташкилотцои қарзии
исломк барои харидани cацмияцои (циссацои) шахсони цуқуқии дигар;
 меъжри танзими амалижти ҷалби амонатцо ва пасандозцои
исломк (барои ташкилотцои қарзии исломии ғайрибонкк ва
ташкилотцои амонатии қарзии хурди исломк);
 андозаи ницоии қарзи исломк, воситацои маблағгузории
исломк, кафолатцо ва замонатцое, ки ташкилотцои қарзии исломк ба
сацмиядорони (иштирокчижни) худ додаанд.
3. Бонки миллии Тоҷикистон тибқи стандартцои байналмилалк,
стандартцои

байналмилалии

Шӯрои

машваратии

хизматрасонии

бонкии исломк, мутобиқи санадцои меъжрии цуқуқии худ меъжрцои
мақбул,

тартиби

цисоби

онцо

ва

бо

қарори

Ражсат

меъжрцои

тафриқашудаи мақбулро барои ташкилотцои қарзии исломк муқаррар
намуда, цангоми амалк намудани назорат онцоро истифода менамояд.
Талаботи меъжрцои мақбул ба ташкилотцои қарзии исломк ва бонкцои
фаръии онцо цам дар алоцидагк ва цам дар заминаи фаъолияти маҷмӯк
татбиқ мегарданд.
4. Цангоми

ба

андозаи

муқаррарнамудаи

меъжри кифоятии

сармояи ташкилоти қарзии исломк баробар ж ба он наздик шудан, яъне
аз меъжри муқарраршуда дар доираи то 0,25 банди фоизк қарор
доштани он, ба ташкилоти қарзии исломк гузаронидани чунин амалижт
манъ аст:
 царсола аз 5% зижд намудани дороицои ба хавф дучоршавандаи
худ (аз ҷумла, моддацои ғайритавозунк);
 пардохт намудани фоида аз рӯи амонатцо ж пасандозцои
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исломк, ки аз андозаи фоидаи мижнаи бозории онцо зижд аст;
 бозхариди сацмияцои худк;
 цисоб кардан ва пардохт намудани суди (дивиденд) сацмияцо ба
сацмиядорон;
 дар ацдцои бо шахсони ба ташкилоти қарзии исломк вобаста
иштирок кардан.
5. Цангоми аз андозаи муқаррарнамудаи Бонки миллии
Тоҷикистон кам шудани меъжри кифоятии сармоя, ба ташкилоти
қарзии исломк ғайр аз мацдудиятцое, ки дар банди 4 Дастурамали
мазкур пешбинк шудаанд, гузаронидани амалижтцои зерин низ манъ
аст:
 ҷалби амонат ж пасандози исломии муцлатноки шахсони воқек
(аз ҷумла, кушодани суратцисобцои нави пасандозк ва амонати
муцлатнок ва пуррагардонии суратцисобцои пасандозк ва амонати
муцлатноки мавҷудбудаи шахсони воқек);
 пешницод намудани қарзцои нави исломк ба маблағи аз 500 000
(панҷсад цазор) сомонк зижд ж аз маблағи мазкур зижд намудани цудуди
қарзгирии муштарижни амалкунанда;
 сармоягузорк барои харидории сацмияцо, сукук ва дигар
коғазцои қиматнок, ки мутобиқи принсипцои маблағгузории исломк
буда, ба зижд шудани дороицои бо назардошти хавф баркашидашуда
оварда мерасонад (аз ҷумла, цисобцои ғайритавозунк);
 зижд намудани музди мецнат ва дигар намуди ҷубронпулк,
пардохти мукофотпулк ба аъзожни Шӯрои нозирон, Кумитаи
хизматрасонии маблағгузории исломк, кормандони роцбарикунанда ж
ба цама гуна шахси вобастаи ташкилоти қарзии исломк;
 ба цар гуна шахси вобастаи ташкилоти қарзи исломк додани
цама гуна воситацо (аз ҷумла, пасандозцо ва фоидаи онцо, пардохти
дивидендцо, маблағгузорицо (қарзцо) ж уцдадорицои шартк, аз ҷумла
кафолатцо ва аккредитивцо);
 харидорк намудани воситацои асоск ва цама гуна хароҷотцои
калонцаҷм (аз ҷумла хароҷотцо барои таъмир, сохтмон ва ғайра);
 кушодани филиал, воциди дигари сохторк ва ж оғоз намудани
фаъолияти нав.
2. ЦАДДИ АҚАЛЛИ САРМОЯ БАРОИ ТАШКИЛОТЦОИ ҚАРЗИИ
ИСЛОМК
6. Андозаи цадди ақалли сармояи оинномавк барои бонкцои
исломии навтаъсис ба маблағи 50 миллион сомонк муқаррар карда
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мешавад.
7. Андозаи цадди ақалли сармояи оинномавк барои ташкилотцои
қарзии ғайрибонкии исломии навтаъсис ба маблағи 30 миллион сомонк
муқаррар карда мешавад.
8. Андозаи цадди ақалли сармояи оинномавк барои ташкилотцои
амонатии қарзии хурди исломии навтаъсис ба маблағи 6,0 миллион
сомонк муқаррар карда мешавад.
9. Андозаи цадди ақалли сармояи оинномавк барои равзанаи
исломии бонки анъанавк, ба андозаи 10 миллион сомонк муқаррар
карда мешавад.
10. Андозаи цадди ақалли сармояи оинномавк барои равзанаи
исломии ташкилоти қарзии ғайрибонкии анъанавк, ба андозаи 6,0
миллион сомонк муқаррар карда мешавад.
11. Андозаи цадди ақалли сармояи оинномавк барои равзанаи
исломии ташкилоти амонатии қарзии хурди анъанавк, ба андозаи 1,2
миллион сомонк муқаррар карда мешавад.
12. Сармояи оинномавии ташкилотцои қарзии исломк бо пули
миллк ташаккул межбад.
13. Ташкилоти қарзии исломк наметавонад фоидаи софи худро то
пӯшонидани цамаи хароҷоти марбут ба таъсисжбии худ дар байни
сацмиядорон

(иштирокчижн)

цамчун

суди

сацмия

(дивиденди

сацмия)тақсим намояд.
14. Дар давоми се соли аввали фаъолияти ташкилоти қарзии
исломк

аз

ҷониби

ташкилоти

қарзии

исломк-эмитент

харида

гирифтани сацмияцои сацмдоронаш манъ аст.
3. ИСТИФОДАИ САРМОЯ ВА СУРАТЦИСОБЦОИ
САРМОЯГУЗОРИИ ТАШКИЛОТЦОИ ҚАРЗИИ ИСЛОМК
15. Суратцисобцои сармоягузорк ба намудцои зерин тасниф карда
мешаванд:
 суратцисобцои сармоягузории номацдуд;
 суратцисобцои сармоягузории мацдуд.
16. Талабот ба суратцисобцои сармоягузории номацдуд.
Барои суратцисобцои сармоягузорие, ки цамчун суратцисобцои
сармоягузории номацдуд тасниф мешаванд:
 ташкилоти қарзии исломк бояд дорои салоцияти пурраи
қабули қарорцо аз рӯи сармоягузорицое, ки маблағи онцо аз цисоби
дорандагони суратцисобцои сармоягузории номацдуд пешницод
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гардидаанд, бе муайян кардани ягон мацдудият оид ба макон, тарз ж
мақсади сармоягузорк бо шарти мутобиқати онцо ба принсипцои
маблағгузории исломк бошад;
 суратцисоби сармоягузории номацдуд метавонад бо цавзаи
дороицо, ки ба он маблағцои сацмдорон ва цисобцои амонатк (ки аз
ҷониби ташкилоти қарзии исломк кафолат дода шудаанд), низ
сармоягузорк мешаванд, “якҷоя” карда шавад;
 дорандагони суратцисобцои сармоягузории номацдуд хавфцои
умумиеро, ки аз маблағгузории муштарак бо ташкилоти қарзии исломк
бармеоянд дар якҷоягк тақсим менамоянд, ба истиснои зарарцое, ки дар
сурати амалцои сацлангорк, беэътинок ж вайрон кардани шартцо аз
ҷониби ташкилоти қарзии исломк ба вуҷуд омадаанд ва дар ин цолат
сармоя аз ҷониби ташкилоти қарзии исломк кафолат дода мешавад.
17. Талабот ба суратцисобцои сармоягузории мацдуд.
Барои

суратцисобцои

сармоягузорие,

ки

суратцисобцои

сармоягузории мацдуд тасниф карда мешаванд:
 маблағцо дар ташкилоти қарзии исломк бо шартцои зерин
ҷойгир карда мешаванд: истифодаи онцо аз тарафи ташкилоти қарзии
исломк бояд ба меъжрцои сармоягузории қаблан муайяншуда, ҷавобгӯ
бошанд ж бояд байни дорандагони суратцисобцои сармоягузории
мацдуд ва ташкилоти қарзии исломк цангоми бастани созишнома
мувофиқа карда шавад;
 дорандагони суратцисобцои сармоягузории мацдуд фоидаро
тақсим менамоянд ва хавфцоро нисбат ба гурӯци муайян ж шакли
мушаххаси сандуқи дороицо ба зимма мегиранд;
 ба ташкилотцои қарзии исломк якҷоя (омехта) намудани
маблағцои сацмдорон ва ж дигар маблағцои дар ихтижри онцо буда бо
маблағцои дорандагони суратцисобцои сармоягузории мацдуд қатъиян
манъ аст.
18. Ташкилотцои
қарзии
исломк
дар
идора
намудани
суратцисобцои сармоягузорк вазифацои зеринро ба зимма мегирад:
 суратцисобцои сармоягузории ба шартномаи музораба
асосжфта. Дар суратцисобцои сармоягузории номацдуд ва
дар
суратцисобцои сармоягузории мацдуд, ки ба музораба асос жфтаанд,
ташкилоти қарзии исломк вазифаи мижнарави иқтисодк ж музорибро
дар доираи ҷойгиркунии ин маблағцо ба дороицои фоидаоваранда ж
фаъолиятцои иқтисодк, ба зимма мегирад ва дар цамин асос ташкилоти
қарзии исломк цуқуқи гирифтани циссаи фоидаро (циссаи музориб,
аммо на зарар), ки аз цисоби маблағцои дорандагони суратцисоби
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сармоягузории зери идорааш қарордошта ба вуҷудомадаанд, мувофиқи
циссаи фоидаи қаблан дар шартномаи музораба дарҷгардида, ба даст
меорад;
 суратцисобцои сармоягузории ба шартномацои ваколат ва
мушорака. Цангоми кушодани суратцисобцо дар асоси ваколат ж
мушорака ба сифати суратцисобцои сармоягузорк талаботи қатъии
қобили қабул истифода мешаванд, ки дар хусусиятцо ва мушаххасоти
мувофиқи суратцисобцои сармоягузории дар ин банд дарҷшуда асос
жфтаанд. Танцо суратцисобцои ба ваколат ж мушорака асосжфта, ки
дорои ягон унсури воқек ж кафолати пушонидани ғайримустақими
маблағгузорк ва ж фоидаи аз ҷониби ташкилоти қарзии исломк ба
сармоягузор ваъдашуда намебошанд, суратцисобцои сармоягузорк ба
цисоб мераванд;
 суратцисобцои сармоягузории номацдуд новобаста аз он, ки
онцо дар цисоботи тавозунии ташкилоти қарзии исломк инъикос
межбанд,
уцдадорицои
ташкилоти
қарзии
исломк
бацисоб
намераванд.Дар цолати барцамдиции ташкилоти қарзии исломк
дорандагони суратцисобцои сармоягузории номацдуд ба дороицои аз
цисоби маблағцои онцо маблағгузоришуда (якҷоя бо циссаи фоидацои
тақсимнашудаи онцо, бо тарци цамаи зарарцо), аз ҷумла ба циссаи
мутаносиби дороицои аз цисоби маблағцои онцо, ки тавассути фондцои
якҷоя маблағгузорк шудаанд, цуқуқ доранд.
19. Тасцеци (корректировка) махраҷи кифоятии сармоя:
 баргардонидани маблағи сармояи суратцисоби сармоягузорк аз
тарафи ташкилоти қарзии исломк кафолат дода намешавад, зеро он
тибқи шартномаи шарикие амалк мегардад, ки мувофиқи принсипцои
маблағгузории исломк хусусияти тақсимоти фоидаро дорад. Цамагуна
зарарцо бояд аз ҷониби дорандагони суратцисоби сармоягузорк пардохт
карда шаванд, танцо ба истиснои
он зарарцое, ки дар натиҷаи
сацлангорк, амали ғайриқонунк, қаллобк ж вайрон кардани ваколати
сармоягузории худ аз тарафи ташкилоти қарзии исломк ба вуҷуд
омадааст. Ингуна хавфцо цамчун хавфи фидусиарк тафсир шуда, қисми
хавфи амалижтии ташкилоти қарзии исломк ба цисоб мераванд;
 дар асл дороицои аз цисоби суратцисобцои сармоягузории
номацдуд ж суратцисобцои сармоягузории мацдуд маблағгузоришаванда
хавфи сармояи худии (сацмгузорони) ташкилоти қарзии исломиро ба
вуҷуд намеоранд. Аз инрӯ, талаботи сармояи танзимшаванда ба он
татбиқ намегардад. Бинобар ин, дороицои аз цисоби суратцисобцои
сармоягузории номацдуд ж суратцисобцои сармоягузории мацдуд
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маблағгузоришаванда аз цисоби махраҷи таносуби меъжри кифоятии
сармоя хориҷ карда мешаванд;
 аз ташкилоти қарзии исломк нигоц доштани сармояи
танзимшаванда барои пӯшонидани хавфцои аз дороицои аз цисоби
суратцисобцои сармоягузорк маблағгузоришаванда бавуҷудомада, талаб
карда намешавад, ба истиснои цолатцое, ки дар Дастурамали мазкур
пешбинк шудаанд.
20. Таҷрибаи баробаркунии фоида.
Ташкилоти қарзии исломк метавонад бинобар ҷой доштани
фишори тиҷоратк пардохти фоидаро ба дорандагони суратцисобцои
сармоягузории номацдуд (ва дар цолате, ки қобили татбиқ цаст, барои
дорандагони суратцисобцои сармоягузории мацдуд) баробар намояд.
Дар цолате, ки ташкилоти қарзии исломк таҷрибаи баробаркунии
фоидаро интихоб менамояд, натиҷацои (пажмадцои) зерин ба вуҷуд
меоянд:
-қабули гузариши хавфи тиҷоратк. Ташкилоти қарзии исломк як
қисми хавферо, ки ба тағйиржбии ҷаражни фоидаи дороицои
дорандагони суратцисобцои сармоягузории номацдуд алоқаманд
мебошанд (ва зери идораи худ дорад) ба сармояи худ мекучонад ва дар
ин цолат гузариши хавфи тиҷоратиро ба зимма мегирад. Хавфцои
тиҷоратии дороицо, ки аз тарафи суратцисобцои сармоягузории
номацдуд маблағгузорк шудаанд, мутаносибан аз тарафи дорандагони
суратцисобцои сармоягузории номацдуд ва аз тарафи ташкилоти қарзии
исломк ба зимма гирифта мешаванд;
-гузариши хавфи тиҷоратк ин цаҷми хавфи иловагие, мебошад,
ки сацмдорони (иштирокчижни)ташкилоти қарзии исломк (яъне
сармояи худ) ба зимма доранд, нисбат ба цолате, ки дорандагони
суратцисобцои сармоягузорк цамаи хавфцои тиҷоратии бо дороицои аз
цисоби маблағцои онцо маблағгузоришаванда алоқамандро ба дӯши худ
мегиранд. Ташкилотцои қарзии исломк салоцияти комили истифода
бурдан ж набурдани механизми гузариши хавфи тиҷоратиро доранд.
Цамин тариқ, циссаи фоидаи ба дорандагони суратцисобцои
сармоягузорк (махсусан дорандагони суратцисобцои сармоягузории
номацдуд)
пардохтшаванда
аз
цисоби
фоидаи
ба
сацомони(иштирокчижни) ташкилоти қарзии исломк тааллуқдошта
“баробар” карда мешавад.
Гузариши хавфи тиҷоратк дар аксар цолатцои зерин ба вуҷуд меояд:
- дар натиҷаи хавфи меъжри даромаднокк (ж баъзан “хавфи меъжри
фоиданокк” номида мешавад), ки дар он маблағцои дорандагони
суратцисобцои сармоягузорк ба чунин дороицо ба мисоли муробаца ж
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иҷора, ки нисбатан ба муцлатцои дароз ва меъжри даромаднокие, ки
минбаъд ба интизорицои ҷории бозор ҷавобгӯ нест, сармоягузорк
шудаанд. Меъжри нисбатан пасти даромаднокк аз рӯи дороицо нисбат
ба оне, ки дорандагони суратцисобцои сармоягузории номацдуд
интизории гирифтани онро дорад, метавонад ба бозхонди маблағцо
оварда расонад, ки ин амал ташкилоти қарзии исломиро дучори хавфи
пардохтпазирк мегардонад.
Цангоми кӯшиши паст кардани чунин хавфцо ташкилоти қарзии
исломк метавонад усулцои баробаркуниро истифода барад; ва ж
- нисбати хавфцои дигари бозорк (ба монанди хавфи тағйиржбии
нархцо) ж хавфи қарзк, дар цолате, ки ташкилоти қарзии исломк оиди
цимоя кардани дорандагони суратцисобцои сармоягузорк худ аз
таъсири бади фаъолияти умумии сандуқи дороицои тацти идораи он
буда, қарор қабул мекунад (бо назардошти он ки принсипцои
маблағгузории исломк ба музориб пушонидани зарари умумии
маблағгузорро манъ кардааст).
Гузариши хавфи тиҷоратк ба рӯйпуш кардани зарари умумии
дорандагони суратцисобцои сармоягузории номацдуд тавассути
азнавтақсимкунии фоидаи сацмдорон (иштирокчижн) алоқамандк
надорад, зеро принсипцои маблағгузории исломк инро иҷозат
намедицад. Ташкилотцои қарзии исломк бояд ин гуна талафотро
тавассути нигоц доштани захираи хавфи сармоягузорк пардохт кунанд
ва агар бақияи захираи хавфи сармоягузорк барои пурра пушонидани
зарар кофк набошад, аз захираи баробаркунии фоида барои пардохти
фоида ба дорандагони суратцисобцои сармоягузории дигар маблағцои
иловагк гузаронида намешавад. Лекин, агар бақияи захираи
баробаркунии фоида ва захираи хавфи сармоягузорк кофк бошанд, ин
сатци пардохти банақшагирифтаи даромаднокиро ба дорандагони
суратцисобцои сармоягузории номацдуд, цатто дар цолати манфк
будани фоидаи воқеии дороицо, иҷозат медицад.
Усулцои баробаркунк. Бо мақсади кам кардани хавфи бозпас
гирифтани маблағцо, ташкилоти қарзии исломк метавонад аз усулцои
гуногуни баробаркунк истифода барад. Цамзамон, Бонки миллии
Тоҷикистон ба мақсади нигоц доштани устувории молиявк аз
ташкилоти қарзии исломк талаб менамояд, ки усулцои баробаркуниро
истифода барад, мацдудият гузорад ва цамин мацдудиятцо ж усулцоро
тағйир дицад. Ин усулцо метавонанд ж наметавонанд хавфцои ба
дороицои аз цисоби маблағцои суратцисобцои сармоягузорк
маблағгузоришуда алоқамандро ба сацмдорон (иштирокчижн) интиқол
дицанд, ки ба таври зайл бажн шудааст:
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-Тасцеци циссаи музориб: ташкилоти қарзии исломк фоидаи
мунтазами
ба
дорандагони
суратцисобцои
сармоягузорк
пардохтшавандаро бо роци муваққатан коциш додани циссаи худ цамчун
музориб, пасттар аз циссаи дар Шартнома пешбинк шуда (дар амалия
дар сатци максималк гузошта) метавонад таъмин намояд ва/ж ба тариқи
дигар ба сацмиядорон (иштирокчижн) фоидаи камтарро тақсим
менамояд, гарчанде ташкилоти қарзии исломк тибқи талаботи
шартнома барои иҷрои ин амал уцдадор набошад. Гарчанде, ки
талафотцои сармоягузории маблағцои суратцисобцои сармоягузорк
бояд аз ҷониби худи дорандагони суратцисобцои сармоягузорк
пушонида шаванд, ин механизм танцо барои баробаркунии фоида дар
цолати вуҷуд надоштани зарар, истифода бурда мешавад. Дар чунин
цолатцо, ташкилоти қарзии исломк ягон фоидаро цамчун музориб
намегирад.
1) Интиқол додан аз маблағцои сацмдорон: ташкилоти қарзии
исломк метавонад (бо тасдиқи сацмдорон) циссае аз даромади
сацмиядоронро ба дорандагони суратцисобцои сармоягузорк дар асоси
цибалоти
қарзии
исломк
метавондорандагони
суратцисобцои
сармоягузорк даромаднокии наздик ба сатци интизоршудаи бозор дар
цолатцое, ки даромаднокии ташкилоти қарзии исломк аз сатци мизони
бозорк пасттар аст, таъмин намояд;
2) Нигоц доштани захира барои баробаркунии фоида : ташкилоти
қарзии исломк метавонад захира барои баробаркунии фоидаро
тавассути ҷудо намудани маблағцое аз фоидаи сармоягузорк пеш аз
тақсимот
байни
сацмдорон
(иштирокчижн)
ва
дорандагони
суратцисобцои сармоягузории номацдуд, инчунин то цисоби циссаи
фоидаи музориби ташкилоти қарзии исломк, ташкил дицад. Ҷузъцои
ҷамъшудаи захираи баробаркунии фоида, ки мутаносибан байни
дорандагони суратцисобцои сармоягузории номацдуд ва сацмдорон
(иштирокчижн) тақсим шудаанд, метавонад барои баробар кардани
пардохти фоида ба дорандагони суратцисобцои сармоягузории
номацдуд дар цолати паст рафтани даромаднокии сармоягузорк,
истифода гардад. Ташкилоти қарзии исломк метавонад пардохти
фоидаро ба дорандагони суратцисобцои сармоягузории номацдуд дар
сатци бозорк бо роци гузоштани маблағ ба захираи баробаркунии
фоида аз цисоби фоида нигоц дорад, цангоме, ки даромаднокии воқеии
дороицо баландтар аз сатци бозор аст. Ин пардохтцо дар цолати паст
будани даромади воқеии дороицо аз сатци бозорк метавонанд боздошта
шаванд. Дар цолатцое, ки ташкилоти қарзии исломк метавонад
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тақсимоти даромади дорандагони суратцисобцои сармоягузории
номацдудро танцо тавассути тасцеци захираи баробаркунии фоида бе
тағйири циссаи фоидаи музориб ва ж бе муроҷиат ба гузаронидани
даромад аз сацмдорон (иштирокчижн) идора кунанд, ягон гузариши
хавфи тиҷоратк пайдо намешавад ва талабот барои нигоцдории
сармояи иловагк ба вуҷуд намеояд.
3) Ташкили захираи хавфи сармоягузорк: Ташкилоти қарзии
исломк инчунин метавонад захираи хавфи сармоягузориро танцо баъд
аз тарц кардани циссаи фоидаи музориби ташкилоти қарзии исломк бо
роци ҷудо намудани маблағцо аз фоидаи сармоягузории дорандагони
суратцисобцои сармоягузории номацдуд дастгирк намояд. Захираи хавфи
сармоягузории ҷамъшуда, ки пурра ба дорандагони суратцисобцои
сармоягузории номацдуд тааллуқ дорад, метавонад танцо барои коциш
додани дилхоц талафотцо (зарар аз дороицо) дорандагони
суратцисобцои сармоягузории номацдуд, ки давра ба давра ба вуҷуд
меоянд, истифода бурда шавад. Циссаҷудокуницо ба захираи хавфи
сармоягузоркметавонанд аз циссаи фоидаи дорандагони суратцисобцои
сармоягузорк тарц карда шаванд ва дар цолати даромаднокии дороицо
манфк будан барои кам кардани хавфи сармоягузорк, истифода бурда
мешаванд.
4. ТАЪСИРИ СУРАТЦИСОБЦОИ САРМОЯГУЗОРК БАРОИ
ЦИСОБИ МЕЪЖРИ КИФОЯТИИ САРМОЯ
21. Суратцисоби сармоягузорк цамчун сармоя. Суратцисобцои
сармоягузории ташкилоти қарзии исломк цамчун қисми сармояи
ташкилоти қарзии исломк тасниф карда

намешаванд, зеро онцо ба

меъжрцои сармояи асоск ва иловагк ҷавобгӯ нестанд.
22. Захираи
баробаркунии

хавфи

сармоягузорк

(IRR)

ва

Захира

барои

фоида (PER) цамчун сармоя. Цамаи захираи хавфи

сармоягузорк (IRR) ва қисми захира барои баробаркунии фоида (PER),
ки ба сармояи дорандагони суратцисоби сармоягузорк тааллуқ доранд,
бинобар ин қисми сармояи ташкилоти қарзии исломк намебошанд. Бо
назардошти он, ки мақсади захира барои баробаркунии фоида ҷицати
баробар кардани пардохти фоида аст ва на пӯшонидани зарар, ягон
қисми захира барои баробаркунии

фоида, ки циссаи захирацои

ташкилоти қарзии исломк аст, набояд цамчун қисми сармояи
танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк

ба цисоб равад, ба
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истиснои цолатцое, ки Бонки миллии Тоҷикистон иҷозат дицад.
5. ТАРТИБИ ЦИСОБКУНИИ МЕЪЖРЦОИ МАҚБУЛ
23. Сармояи

танзимшавандаи

ташкилоти

қарзии

исломк

аз

сармояи асосии соф ва иловагк иборат аст.
24. Сармояи асосии софи ташкилоти қарзии исломк аз сармояи
оинномавии воқеан пардохташуда, барзиждк (маблағе, ки аз фарқияти
мусбати нархи фурӯш ва арзиши номиналии сацмияцои (циссацои)
баровардаи ташкилоти қарзии исломк ба вуҷуд омадааст ва маблағи
иловаи пардохтаи муассисон), захирацои сармояи асоск, фоидаи
тақсимнашуда, фоидаи соли гузашта баъд аз пардохти андоз аз фоида ва
тасдиқи аудити беруна бо тарци зижни солцои ҷорк ва гузашта,
дороицои ғайримоддк бо тарци истецлоки цисобшуда иборат аст.
25. Дар цолате, ки цангоми бацисобирии фондцо аз рӯи дороицои
фаъол ва/ж ғайрифаъол фарқият ба вуҷуд меояд, бонкцои исломк ва
ташкилотцои амонатии қарзии хурди исломк, бояд маблағи ба фарқият
баробарро аз ц/т 300315 “Захираи умумк аз фоида” ж цисобцои 300305
“Фоидаи тақсимнашуда/зарари солцои гузашта”, 300307 “Фоидаи соли
гузашта” мутаносибан ба ц/т 300319 “Захираи умумк барои дороицои
фаъол” ва 300321 “Захираи махсус барои дороицои ғайрифаъол”
гузаронанд. Агар бонки исломк ва ташкилоти амонатии қарзии хурди
исломк дар цисобцои 300315, 300305 ва 300307 маблағи кофк барои
ташкили фарқияти фондцо надошта бошад, қисмати фарқияти фондцо
аз рӯи дороицои фаъол ва/ж

ғайрифаъол цангоми бацисобгирии

сармояи асосии соф тарц карда мешавад.
Сармояи асосии соф (Сас) ба таври зайл муайян карда мешавад:
-сармояи оинномавии пардохташуда-сацмияцои оддк:сацмияцои
оддк тарцисацмияцои оддии аз тарафи бонк бозхаридшуда (ц/т300303 ж
300701);
-сармояи
оинномавии
пардохташуда-сацмияцои
имтижзнок:
сацмияцои имтижзнок тарци сацмияцои имтижзноки аз тарафи бонк
бозхаридшуда (ц/т300301).Сацмияцои имтижзнок бе муцлатияцои
имтижзндар цолати бо зарар фаъолият намудани (соли ҷорк) ташкилоти
қарзии исломк аз рӯи он суди сацмия пардохт карда намешавад (яъне,
доимк ва ҷамънашаванда);
-сармояи изофа (маблағе, ки аз фарқияти мусбати нархи фурӯш ва
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арзиши номиналии сацмияцои оддк ж имтижзноки баровардаи
ташкилоти қарзии исломки ислом изофа (маблағе, ки аз фарқияти
мусбати нархи фурӯш ва арзиши номиналии сацм
-дигар захирацо (ц/т 300309+300311+300313+300315);
-фоидаи тақсимнашуда (ц/т 300305)
-фоидаи соли гузашта баъди пардохти андоз аз фоида ва тасдиқи
аудити беруна (ц/т300307).
26.
Қисмцои зерин цангоми цисоб кардани сармояи асосии соф аз
сармояи асосктарц карда мешаванд:
-дороицои ғайримоддк (ц/т119301) бо тарци истецлоки цисобшуда
(цбо тарци и
-сармоягузорицо ба сацмияцои оддк ва имтижзноки аз тарафи
ширкатцои фаръии бонк, ки ба фаъолияти бонкк ва молиявк машғул
мебошанд;
-сармоягузорицо ба сацмияцои оддк ва имтижзноки дигар бонкцо
ва
ташкилотцои
қарзии
исломк
(ц/т117521+117523+117525+117531+117533+117535+117565+117567+117569+1
17575+117577+ 117579+117609+117611+117613+117619+117621+117623);
-зарари соли ҷорк (ц/т301701);
-зарари солцои гузашта(ц/т300305+300307);
-захираи умумк барои дороицои фаъол (ц/т300319);
-захираи махсус барои дороицои ғайрифаъол (ц/т300321);
-фарқият цангоми бацисобгирии фонди умумк аз рӯи дороицои
фаъол;
-фарқият цангоми бацисобгирии фонди махсус аз рӯи дороицои
ғайрифаъол; -дороицои мавқуфгузошташудаи андоз (ц/т119763).
27. Дар ц/т 300315 “Захираи умумк аз фоида” маблағи умумии
захира барои пӯшонидани талафоти эцтимолк аз рӯи қарзцои қолабк ва
иҷораи молиявк (лизинг) аз цисоби фоидаи бонки исломк ва ташкилоти
амонатии қарзии хурди исломкба цисоб гирифта мешавад.
28. Бақияи дебетк аз рӯи ц/т 300307 “Фоида/зарари соли гузашта”,
301701 “Фоида/зарари соли ҷорк”, 119301 “Дороицои ғайримоддк” бо
тарци истецлоки цисобшуда (ц/т119303) сармояро кам менамояд ва
бинобар он аз сармояи асосии соф тарц карда мешавад.
29. Сармояи иловагк (Си) ба таври зайл муайян карда мешавад:
Сармояи иловагии ташкилоти қарзии исломк аз қисмцои зерин
иборат мебошад, аммо цангоми бацисобгирии сармояи танзимшаванда
ҷамъи қисмцои мазкур набояд аз 100%-и сармояи асосии холис зижд
14

бошад:
-50%-и фоидаи соли гузашта, дар цолате, ки бонк уцдадорицои
худро дар назди андоз пардохт накардааст ва аудити берунаи
цисоботцои молиявии цамон сол ба охир нарасида бошад (ц/т300307);
-50%-и фоидаи соли ҷорк (ц/т301701);
-50%-и захира барои баробаркунии фоида аз рӯи суратцисобцои
сармоягузории номацдуд пас аз ду соли оғози фаъолият
(ц/т300501+300503+300505+300507);
-45%-и захираи азнавбацодиции воситацои асоск ва захираи
азнавбацодиции коғазцои қиматнок (ц/т300901+300903+300905);
-қисми пардохташудаи сармояи оинномавии сацмияцои имтижзнок,
ки дар сармояи асосии соф ба цисоб гирифта нашудааст ва он ба
талаботцои қарзи субординарк ҷавобгӯ буда, дар давоми 5 соли охири
муцлати пардохт дисконт карда мешавад (ц/т300301);
-маблағгузории субординарии тахассусшудаи ташкилоти қарзии
исломк, ки ба цадди ақали талаботцо ҷавобгӯ буда, дар давоми 5 соли
охири муцлати пардохт дисконт карда мешавад ва ба андозаи на зижда аз
50% аз маблағи умумии сармояи асосии соф ба инобат гирифта
мешавад (ц/т301901+200602+200604+200606+200608+200610+200612);
-фонди умумк аз рӯи дороицои фаъол (ц/т208602) ва захираи умумк
барои дороицои фаъол (ц/т300319) ба андозаи на зижда аз 1,25% аз
маблағи умумии дороицои бо назардошти хавф баркашидашуда.
30.
Ташкилоти қарзии исломк метавонад фоидаи соли ҷориро
дар цаҷми

50 фоиз ва фоидаи соли гузаштаро, ки аз рӯи он андоз аз

фоида пурра пардохта нашудааст ва аудити беруна цоло онро тасдиқ
накардааст, дар таркиби сармояи иловагк ба инобат гирад.
31.

Ташкилоти қарзии исломк пас аз ду соли оғози фаъолият

50%-и захира барои баробаркунии фоида аз рӯи суратцисобцои
сармоягузории номацдудро

ба таркиби сармояи иловагк дохил

менамояд.
32.

“Фонди умумк аз руи дороицои фаъол” (ц/т208602) ва

“Захираи умумк барои дороицои фаъол” (ц/т300319), ки аз тарафи
ташкилоти қарзии исломк барои дороицои таснифшудаи гурӯци
“қолабк” ва “зери назорат” тибқи талаботи муқарраркардаи санадцои
меъжрии цуқуқии дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон оид ба тартиби
ташкил ва истифодаи ин гуна фондцо ва захирацо ташкил дода шудаанд,
метавонанд ба андозаи на зижда аз 1,25% аз маблағи умумии дороицои
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бо назардошти хавф баркашидашуда ба сармояи иловагк дохил карда
шаванд. Қисми фонди умумк барои дороицои фаъол (ц/т208602) ва
захираи умумк барои дороицои фаъол (ц/т300319), ки аз 1,25% аз
маблағи умумии дороицои бо назардошти хавф баркашидашуда зижд
мебошад ва ба таркиби сармояи иловагк дохил карда нашудааст, аз
маблағи умумии дороицои бо назардошти хавф баркашидашуда
цангоми бацисобгирии меъжри кифоятии сармоя тарц карда мешавад.
33. Маблағгузории субординарк маблағгузорие мебошад, ки ба
шартцои зерин ҷавоб медицад:
- ба қарзгир танцо дар шакли пулк ба муцлати на камтар аз 5 сол
дода мешавад;
- фоидаи маблағгузорк аз андозаи меъжри бозтамвил зижд
намебошад;
- дар цолати барцамхӯрии ташкилоти қарзии исломк талаботи
қарздец аз рӯи маблағгузории субординарии додашуда баъд аз пурра
қонеъ кардани талаботи дигар қарздецон ва то баргардонидани маблағи
сацмияцои оддк (циссацо) қонеъ гардонида мешавад.
34. Маблағгузории субординарк пас аз мувофиқа бо Бонки миллии
Тоҷикистон ба таркиби сармояи иловагк дохил карда мешавад ва он
қарзи субординарии муайяншудаи тахассуск номида мешавад.
35. Цангоми фаро расидани муцлати пардохти маблағгузории
субординарии муайяншудаи тахассуск, агар пардохти маблағгузории
мазкур талаботи меъжри кифоятии сармояро вайрон намояд ж талаботи
меъжри кифоятии сармоя аллакай вайрон шуда бошад, ба ташкилоти
қарзии исломк пардохти маблағгузории мазкур ва фоидаи он манъ аст.
Инчунин, Бонки миллии Тоҷикистон метавонад дар чунин цолат аз
ташкилоти қарзии исломк ба сацмияцои оддк (циссацо) табдил додани
қарзи субординариро талаб намояд.
36. Ташкилоти қарзии исломк метавонад пеш аз муцлат ба
сацмияцои оддк табдил додани маблағгузории субординариро бо
розигии пешакии Бонки миллии Тоҷикистон ба роц монад.
37. Дар давоми 5 сол то муцлати пардохти маблағгузорк цар сол
20%-и

маблағгузории

субординарии

муайяншудаи

таркиби сармояи танзимшаванда тибқи ҷадвали зерин

тахассуск

аз

хориҷ карда

мешавад:
Ҷадвали №1.
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Муцлати пардохт
Зижда аз 5 сол
Зижда аз 4 сол ва аз 5 сол кам
Зижда аз 3 сол ва аз 4 сол кам
Зижда аз 2 сол ва аз 3 сол кам
Зижда аз 1 сол ва аз 2 сол кам
Аз 1 сол камтар

Қисме, ки дар сармояи иловагк
ба цисоб гирифта мешавад
100%
80%
60%
40%
20%
0

38. Маблағгузории субординарии муайяншудаи тахассуск ба
сармояи иловагк ба андозаи на зижда аз 50%-и аз маблағи умумии
сармояи асосии соф (Сас) ба цисоб гирифта мешаванд.
39. Сармояи умумк ба цосили ҷамъи сармояи асосии соф ва
сармояи иловагк баробар аст:
- агар сармояи асосии соф аз сармояи иловагк зижд бошад, он
гоц сармояи умумк ба цосили ҷамъи сармояи асосии соф ва
иловагк баробар аст:
Су=Сас+Си;
- агар сармояи иловагк аз сармояи асосии соф зижд бошад, он
гоц сармояи умумк ба маблағи ду каратаи сармояи асосии соф
баробар дониста мешавад.
Су=Сас Х 2;
Ст - сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк, ки
цангоми цисоби меъжрцои мақбул истифода мешавад, ба таври зайл
муайян мегардад:
40. Ст=Су–
ц/т(117531+117533+117535+117575+117577+117579+117619+117621+117623+қ
исми пурра ташкил нашудаи фонди пӯшонидани
талафоти
имконпазир (минбаъд- ФПТИД).
41. Дороицои бо назардошти хавф баркашидашудаи ташкилоти
қарзии исломк ба 7 гурӯц тақсим карда мешаванд:
Ҷадвали 2. Гурӯцбандк вобаста ба дараҷаи хавф
№
1
2

Номгӯи дороицо
Гурӯци1
Нақдина
-сабикаи тилло, ки дар хазинаи бонки исломк нигоц
дошта шудаанд

Дараҷаи
хавф

0%
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3
4
5
6
7
8.

9.

8

9

10
11

- тилло ва дигар металцои қиматбацои
сертификатонидашуда дар сабикацои стандартк, ки аз
ҷониби стандартцои маблағгузории исломк манъ
нашудаанд ва аз ҷониби Ташкилоти аудит ва
муцосибии барои институтцои молиявии исломк
(AAOIFI) манъ нашудаанд
Барои гирифтан аз цисобцои муросилотии Бонки
миллии Тоҷикистон
Сертификатцоиисломии БМТ
Коғазцои қиматноки исломии Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон, (векселцо)
Коғазцои киматноки исломии Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон (вомбаргцо, сукук)
Маблағгузорицое, ки аз тарафи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон кафолат дода шудаанд.
Маблағгузорицое, ки бо қоғазцои қиматноки исломии
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон таъмин мебошанд
Коғазцои қиматноки баровардашуда ж кафолатдодаи
бонкцои байналмилалии исломии рушд (ББИР), ки
дорои рейтинги баланд мебошанд ва талаботцои IFSB,
Кумитаи Базелк ва AAOIFI-ро риоя менамоянд ва
маблағгузорицое, ки аз тарафи ин ББИР кафолат дода
шудаанд ж бо коғазцои қиматноки исломк ж
кафолатцои баровардашудаи онцо таъмин карда
шудаанд
Гурӯци 2
Маблағгузорицое, ки бо
СертификатцоиисломииБонкимиллииТоҷикистон
таъмин мебошанд
Маблағгузорицо зери гарави сабикаи тилло.
Маблағгузорицои бо сабикаи тилло ва пасандозцои
дар цамон ташкилоти қарзии исломк буда
таъминбуда, дар цолате, ки талабот ба фоидаи
ташкилоти қарзии исломк цалли худро жфтааст
Хатцои қарзии истифоданашуда бо кафолати
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон
Амалижти форвардк ва СВОП бо ташкилотцои
байналмилалии молиявии муайяншуда тибқи
принсипцои маблағгузории исломк

10%
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12

13

14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30

Гурӯци3
Маблағгузорицои
бо
манзилцои
истиқоматк
таъминбуда, ки ба талаботи цади ақали банди 37
ҷавобгӯ мебошанд, тилло ва дигар металцои
қиматбацои сертификатонидашуда дар сабикацои
стандартк, ки аз ҷониби стандартцои Шариат мамнӯъ
нашудаанд ва аз ҷониби Ташкилоти аудит ва
муцосибии барои институтцои молиявии исломк
(AAOIFI)
Гурӯци 4
Маблағцо дар цисобцои мукотибавк, ҷойгиркуницои
муцлатнок, маблағгузорицои субординарк аксептцои
бонкцои исломии резидент ва ғайрирезидент
Хариди коғазцои қиматнок ва бозфурӯши он дар
асоси созишнома (РЕПО-и исломк) бо бонкцои
исломии резидент ва ғайрирезидент
Коғазцои қиматноки исломк ва сацмияцои
корхонацои давлатк
Коғазцои қиматноки исломии давлатцои хориҷк
Коғазцои қиматноки исломк ва сацмияцои бонкцои
резидент ва ғайрирезидент ба ғайр аз онцое, ки дорои
дараҷаи хавфи 100% мебошанд
Коғазцои қиматноки исломии цукуматцои мацаллии
Ҷумцурии Тоҷикистон
Коғазцоиқиматноки исломиибаровардаидавлатцои
ИДМ
Қисмиистифоданашудаи уцдадорицоба
муцлатишартномавии то як сол ж камтар аз он
Эътиборномацоидавлатцои хориҷа
Созишномаи стэндбайи давлатцои хориҷа

50%

70%

Созишнома аз рӯи андеррайтинги давлатцои хориҷа
Кафолатцоидавлатцои хориҷа
Дороицои фурӯхташуда, ки имкони бозгашт доранд
Коғазцои қиматноки исломии бонкцоғайрирезидентцо дар давлатцои хориҷа
Коғазцои қиматноки гирифтаи ташкилотцои қарзии
исломк, резидентцо, ғайрирезидентцо
Амалижти форвардк ва СВОП бо ташкилотцои
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31

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
42.

молиявк, аз ҷумла бонкцои исломк
Дигар коғазцои қиматноки исломии бонкцои резидент
ва ғайрирезидент ба ғайр аз онцое, ки дорои дараҷаи
хавфи 100% мебошанд
Гурӯци 5
Маблағцо дар цисобцои мукотибавк, ҷойгиркуницои
муцлатнок, маблағгузории
субординарк,маблағгузорицо ба дигар ташкилотцои
қарзии исломии резидент ва ғайрирезидент
Қоғазцои қиматноки исломк ва сацмияцои ширкатцои
ватанк ва хориҷк
Маблағгузорицо бо пули миллк
Воситацои асоск ба ғайр аз дороицои ғайримоддк
Дигар дороицо ба ғайр аз маблағцо барои гирифтан аз
100%
филиалцо
Хатцои қарзии истифоданашуда
Эътиборномацо ба дигар ташкилотцои қарзии
ғайрибонкии исломк
Кафолатцои додашуда
Дороицои фурӯхташуда бо эцтимолияти баргашт
Амалижтцои форвардк ва СВОП
Тамоми дигар талаботцо, ки нисбати онцо бевосита
дараҷаи хавф муайян карда нашудааст
Гурӯци 6
Маблағгузорицо бо асъори хориҷк
150%
Дороицои
ғайрифаъол
тибқи
талаботи
муқарраркардаи санадцои меъжрии цуқуқии дахлдори
Бонки миллии Тоҷикистон
Гурӯци 7
Дороицои тибқи шартномаи музораба, мушорака ба
истиснои дороицои дар гурӯццои 1-5 хавф
400%
ҷойгиркардашуда
Дар цолати ғайриқобили пардохт (дефолт) будани давлат,

ташкилоти қарзии исломк, корхона ва дигар ташкилоте, ки дар гурӯци 4
(бо хавфи 70%) ҷойгир мебошанд, онцо бояд ба гурӯци 5 гузаронида
шуда, бо назардошти хавфи 100% баркашида шаванд.
43. Дар ҷадвал дороицои холис гирифта мешаванд. Баркашидани
дороицои тавозунк бо назардошти хавф бо чунин усул иҷро карда
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мешавад: дорок (бо сомонк) зарби хавф (бо %) :100.
44. Баркашидани цисобцои ғайритавозунк бо назардошти хавф бо
чунин усул иҷро карда мешавад: цисобцои ғайритавозунк (бо сомонк)
зарби эцтимолияти ба дороицои тавозунк табдилжбии онцо (бо%) ва
натиҷаи онцо зарби хавф (бо %):100.
45. Ба ташкилотцои байналмилалии молиявии муайяншуда дохил
мешаванд:

Гурӯци

Бонки

Ҷацонк

(WBG)

(аз

ҷумла:

Бонки

Байналмилалии Таҷдид ва Рушд (IBRD), Ширкати Байналмилалии
Молиявк (IFC) ва Оҷонсии Кафолати Сармоягузорицо (MIGA)), Бонки
Осижгии Рушд (ADB), Бонки Африқоии Рушд (AfDB), Бонки Аврупоии
Таҷдид ва Рушд (EBRD), Бонки Байниамрикоии Рушд (IADB), Бонки
Аврупоии Сармоягузорк (EIB), Фонди Аврупоии Сармоягузорк (EIF),
Бонки Сармоягузории Шимолк (NIB), Бонки Карибии Рушд (CDB),
Бонки Исломии Рушд (IDB) ва Шурои Бонки Рушди Аврупо (CEDB).”
46. Барои дороицои дар асоси шартномаи Музораба ва Мушорака
ҷойгиркардашуда. Ба сифати таъминот

гараве (амволи манқул ва

ғайриманқул), ки бояд дар муцлатцои тибқи санадцои меъжрии цуқуқии
Бонки миллии Тоҷикистон пешбинк намудааст, таъмин гардад.
47. Дар цолати паст рафтани арзиши таъминот, бад шудани сифати
он, ки имкон дорад ба мушкилк цангоми

амалисозии гарав оварда

расонад, дороицое, ки тавассути шартномацои мушорака ва музораба
ҷойгир шудаанд дар гуруци 7-ум бо дараҷаи хавфи 400% нишон дода
мешаванд. Бо назардошти таҷрибаи ташкилотцои қарзии исломие, ки
тавассути шартномацои музораба ва мушорака амалижт мегузаронанд,
Бонки миллии Тоҷикистон метавонад барои чунин ташкилотцои қарзии
исломк, талабот ва мацдудиятцои иловагк муқаррар намояд, аз ҷумла
барои таъминоти гарав.
48. Дороицои бо назардошти хавф баркашидашуда барои ин гуна
сармоягузорк бояд дар асоси усули оддии бацодиции хавф цисоб карда
шавад, ки дар он сармоягузорк чун циссаи сармоя дар тавозуни бонк
нигоц дошта мешавад. Барои сармоягузории мушорака ж музораба ба
ташкилотцои тиҷоратк, ки сацмияцои оддии онцо дар биржаи
эътирофшудаи мубодилаи коғазцои қиматнок бо назардошти 300%
вазни хавф истифода шавад. Барои сармоягузории мушорака ж музораба
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ба ташкилотцои дигар бояд 400% вазни хавф истифода шавад.
49. Новобаста аз муқаррароти банди 49 Дастурамали мазкур, Бонки
миллии Тоҷикистон метавонад вазни хавфи муносибро (дахлдорро)
муайян намояд, ки он дар асоси назорати пурқуввати омилцо, аз ҷумла
инфрасохтор

ва

иқтидори

мониторинги

самаранокии

маблағгузоришаванда,

ташкилоти
фаъолият

сифати

гарави

қарзии

ва

амалижт

исломк
дар

истифодашуда,

барои

субъекти
хусусияти

фаъолиятцои тиҷоратии, фазои меъжрии цуқуқк, мувофиқатии низоми
назорати молиявк ва цисоботгузории муштарк ва ташкилоти қарзии
исломк, тартиботи мубодилаи иттилоот, усулцои нархгузорк ва
стратегияи анҷомдиции фаъолияти тиҷорат, муайян карда мешаванд.
6. МЕЪЖРЦОИ КИФОЯТИИ САРМОЯ (К1-1, К1-2)
50. Меъжрцои кифоятии сармоя аз меъжри кифоятии сармоя (К1-1)
ва сармояи

танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк нисбат ба

дороицои умумк (К1-2) иборат мебошанд.
51. Кифоятии сармоя (К1-1) цамчун сармояи танзимшавандаи
ташкилоти қарзии исломк нисбат ба дороицои бо назардошти хавф
баркашидашуда, муайян карда мешавад:

К1  1 

Ст
*100%
Дх

ки дар ин ҷо: Ст – сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии
исломк,
Дх – дороицои ташкилоти қарзии исломк, ки бо назардошти хавф
баркашида шудаанд.
Меъжри кифоятии сармоя (К1-1) ба андозаи на камтар аз 12%
муқаррар карда мешавад ва барои ташкилотцои қарзии исломии
низомсоз на камтар аз 14% муқаррар карда мешаванд.
Эзоц: Барои ташкилотцои қарзии исломии аз цад зижд ба хавфцои
бонкк дучоршаванда цадди ақалли меъжри кифоятии сармоя К1-1
метавонад аз меъжри муқарраршуда зижд муқаррар карда шавад.
52. Меъжри кифоятии сармоя (К1-2) цамчун сармояи
танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк нисбат ба дороицои
умумк муайян карда мешавад:

К1  2 

Ст
*100%
Д
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дар ин ҷо: Ст – сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк,
Д – маблағи умумии дороицо бидуни бақияи цисобцои тавозунии
зерин:119001, 119003, 119005.
Меъжри кифоятии сармоя (К1-2) ба андозаи на камтар аз 10%
муқаррар карда мешавад.
7. МЕЪЖРИ ПАРДОХТПАЗИРИИ ҶОРК
53. Пардохтпазирии

ҷории

ташкилоти

қарзии

исломк

ин

қобилияти ташкилоти қарзии исломк ҷицати саривақт иҷро гардидани
уцдадорицои он дар назди сармоягузорон ва қарздецон мебошад.
54. Бо мақсади назорати вазъи пардохтпазирии ҷории ташкилоти
қарзии исломк меъжри пардохтпазирии ҷорк муқаррар карда мешавад.
55. Меъжри пардохтпазирии ҷорк (К2-1) цамчун ҷамъи пули
нақд,

цисобцои

мукотибавк

ва

дороицои

пардохтпазири

ташкилотцои қарзии исломк то 30 рӯзи наздик нисбат ба
амонатцои

дархостшаванда,

тацвили

пулк,

уцдадорицои

муцлаташон то 30 рӯзи наздик муқаррар карда мешавад:

К 2 1 

Дп
*100%
Ук

дар ин ҷо: Дп – дороицои пардохтпазир, яъне ҷамъи цисобцои
тавозунии:
-гурӯци ц/т №101000 “Пули нақд ва дигар цуҷҷатцои хазинавк”;
-суратцисобцои муросилотк ва цисобцои дигар дар БМТ (ц/т
103001+103003+103009+103011);
-суратцисобцои муросилотии бонкцо дар Тоҷикистон ва хориҷа (ц/т
105001+105003+105005+105007);
ҷамъи дороицои муцлаташ то 30 рӯз:
- ҷойгиркунии муцлатноки бонкцо дар Тоҷикистон ва хориҷа (ц/т
105101+105103+105105+105107);
- ҷойгиркунии муцлатноки ТҚҒ, ТМХ ва ТҚҒИ) бонкцо дар
Тоҷикистон ва хориҷа (ц/т 105201+105203);
- маблағгузории байнибонкии бонкцо ва ТҚҒ дар Тоҷикистон ва
хориҷа)
бонкцо
дар
Тоҷикистон
ва
хориҷа
(ц/т
105301+105303+105305+105307+105309+105311+105313+105315);
- маблағгузорк дар асоси РЕПОИ исломк (ц/т 105701+105703);
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-барои гирифтан аз ТҚҒ дар Тоҷикистон ва хориҷа
(ц/т105901+105903+105905+105907);
пазирацо
(акқепт)
барои
гирифтан
(ц/т
117401+117403+117405+117407);
-цисоббаробаркунии ташкилотцои қарзии исломк, ташкилотцои
қарзк ва интиқолцои пулк (ц/т 119007+119009+119011+119013);
-қоғазцои
қимматнок
барои
савдо
(ц/т
117501+117503+117505+117509);
-қоғазцои
қимматнок
барои
фурӯш
(ц/т
117545+117547+117549+117553);
-қоғазцои
қимматнок
то
муцлати
пардохт
(ц/т
117589+117591+117593+117597).

Ук – амонатцои дархостшаванда ва уцдадорицои кӯтоцмуддат, яъне
ҷамъи цисобцои тавозунии:
гурӯци
ц/т
№200100
“Амонатцои
дархостии
резидентцо/ғайрирезидентцо, буҷетии Цукумат аз рӯи вадиъа ва қарзи
цасана”
(200002+200004+200006+200008+200010+200012+200014+200016+200018+20002
0+200022+ 200024);
ҷамъи уцдадорицои муцлаташон то 30 рӯзи наздик, қисми ц/т:
- гурӯци ц/т №204800 “Пазирацо (аксептцо) барои пардохт”
(ц/т204802+204804+204806+204810);
- гурӯци ц/т №206200 “Цисоббаробаркунии ташкилотцои қарзии
исломк” (ц/т 206202+206204);
-қисми
гурӯци
ц/т
№200100
“Амонатцои
пасандозии
резидентцо/ғайрирезидентцо, аз рӯи вадиъа, қарзи цасана, таварруқ,
музораба”
(ц/т
200026+200028+200040+200042+200044+200046+200048+200060+200062+20006
4+200066+200068+200080+200082+200084+200086);
-гурӯци ц/т №200800 “Барои пардохт ба Цукумат” (ц/т 200802+200804);
-гурӯци ц/т №202000 “Барои пардохт ба Бонки миллии Тоҷикистон”
(ц/т 202002+202004);
гурӯци
ц/т
№202400
“Ҷойгиркунии
муцлатнок”
(ц/т
202402+202404+202406+202408);
- гурӯци ц/т №202600 “Ҷойгиркунии муцлатноки ТҚҒ, ТМХ ва ТҚҒИ”
(ц/т 202602+202604);
-гурӯци
ц/т
№202800
“Ҷойгиркунии
байнибонкк”
(ц/т
202802+202804+202806+202808+202810+202812+202814+202816);
-гурӯци ц/т №204000 “Барои пардохт дар асоси РЕПОИ исломк” (ц/т
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204002+204004);
- гурӯци ц/т №204200 “Қоғазцои қиматноки исломии аз ҷониби
ташкилот баровардашуда” (ц/т 204202+204204);
-гурӯци ц/т №206400 “Интиқолцои пулк” (ц/т 206402+206404);
-суратцисобцои
ТҚҒ
дар
Тоҷикистон
ва
хориҷа
(ц/т
202210+202212+202214+202216);
-уцдададорицо дар назди ташкилотцои молиявии байналмилалк
(ц/т204406+204408);
-нафақа барои пардохт ц/т №208468.
56. Коғазцои қиматноки исломие, ки барои амалижтцои РЕПО-и
исломк цамчун гарав гузошта шудаанд ва воситацое, ки ба сифати
кафолат нигоц дошта шудаанд ба таркиби дороицои пардохтпазир
дохил карда намешаванд.
Меъжри пардохтпазирк (К2-1) ба андозаи на камтар аз 40%
муқаррар карда мешавад. Меъжри пардохтпазирии ҷорк барои
ташкилотцои қарзии исломии
низомсоз на камтар аз 100%
муқаррар карда мешаванд.
Эзоц: Меъжри пардохпазирк барои ташкилоти қарзии исломие, ки
яке аз меъжрцои мақбулро риоя намекунанд, ба андозаи 60% муқаррар
карда мешавад.
8. АНДОЗАИ НИЦОИИ ХАВФ БАРОИ ЯК ҚАРЗГИР Ж ГУРӮЦИ
ҚАРЗГИРОНИ АЛОҚАМАНД (К3-1)
57. Андозаи ницоии хавф ба як муштарк ж гурӯци муштарижни
(шахсони) ба цам алоқаманд аз сармояи танзимшавандаи ташкилоти
қарзии исломк бо фоиз муқаррар карда мешавад. Цадди ницоии хавф
барои як муштарк ж гурӯци муштарижни (шахсони) ба цам алоқаманд
(К3-1) ба андозаи на зижда аз 20%-и сармояи танзимшаванда муқаррар
карда мешавад.
58. Гурӯци муштарижни ба цам алоқаманд аз ду ж зижда шахсон
иборат мебошанд, ки бо цам бевосита ж бавосита алоқаманд буда,
устувории молиявии яке аз онцо ба устувории молиявии дигар ж
дигарон метавонад таъсир расонад ж омилцои мазкур метавонанд ба
устувории молиявии қисми онцо ва ж цамаи онцо таъсир расонад ж агар
вобаста ба муносибати байни онцо, шахси дигар дар цақиқат барои
пардохти қарзи шахсони мазкур дар назди ташкилоти қарзии исломк
масъулият дошта бошад. Махсусан агар цолатцои зерин вуҷуд дошта
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бошад:
 яке аз қарзгирони мазкур қарзгири дигарро назорат менамояд;
 ду ж зижда қарзгирон тацти назорати умумии шахси дигар
мебошанд, новобаста аз он ки он шахс қарзгири ташкилоти қарзии
исломк мебошад ж не;
 маблағи қарзи як қарзгир ба қарзгири дигар интиқол дода
шудааст ж барои манфиати бевоситаи қарзгири дигар истифода
мешавад;
 маблағи қарзи ду ж зижда қарзгирон ж дороицои бо маблағи
чунин қарз харида шуда, ба шахси дигар интиқол шудааст ж ба
манфиати бевоситаи чунин шахс истифода бурда мешаванд, ба
истиснои ацдцои байни шахсони мустақил софдилона басташуда, ки
маблағцои он барои харидории молу мулк, мацсулот ж хизматрасонк
истифода бурда мешаванд;
 ду ж зижда қарзгирон дар ширкати умумк чунин фаъолият
мебаранд, ки сарчашмаи интизоршавандаи пардохти уцдадорицои онцо
дар назди ташкилоти қарзии исломк ягона мебошад;
 худи цамон шахс, цамзамон дар ду ва ж зижда қарзгир шахсони
цуқуқк вазифаи корманди роцбарикунандаро ишғол мекунад;
 50 фоиз ва аз он зижди расидцои умумии шахси цуқуқк ж
хароҷоти умумии солона (аз ҷумла даромад/хароҷотцои умумии шахси
цуқуқк, қарзцои дохилии ширкат, дивидендцо, сацмгузории сармоявии
шахси цуқуқк ва расид ж пардохтцои ба онцо монанд) аз амалижт бо
қарзгири дигар бармеоянд;
 ду ж зижда қарзгир маблағи қарзи худро барои харидории
ширкате, ки тацти назорати умумии онцо мегузарад, истифода мебаранд
ва дар ин цолат, қарзцои барои харидории ширкат истифодашуда тибқи
цамин Дастурамал ҷамъ карда мешаванд.
Мафцуми “назорат” дар банди мазкур маънои зеринро дорад:
 моликк ж харидории бевосита ж бавоситаи цадди ақал 50%
циссацои овоздори шахси цуқуқк;
 ж як тараф (шахс) иқтидори расонидани таъсири асоск дар
қабул кардани қарорцои молиявк ж цамарӯзаи шахси цуқуқиро дорад.
Маблағи маҷмӯии талаботи ташкилоти қарзии исломк ж
ташкилотцои фаръии он нисбат ба қарзгир (ж гурӯци қарзгирони ба цам
алоқаманд), инчунин қарзцои батаъхирафтода, аз ҷумла даромадцои
цисобшударо дарбар мегирад.”.
Мафцуми “қарзгир”-и банди мазкур инчунин “муштарижн”-е, ки дар
банди 63 оварда шудаанд дарбар мегирад.
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59. Ташкилоти қарзии исломк ва ташкилотцои фаръии он ба
шахсони воқек ва цуқуқк дар цолатцои зерин қарзи исломк намедицанд,
агар:
 маблағи умумии бақияи қарзцои калони ташкилоти қарзии
исломк ва ташкилотцои фаръии он ба ин шахс аз бист фоизи сармояи
танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк зижд бошад;
 маблағи умумии бақияи қарзцои калони исломии ташкилоти
қарзии исломк ва ташкилотцои фаръии он аз андозаи секаратаи
маблағи сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк зижд
бошад.
60. Муқаррароти банди 51. Дастурамали мазкур нисбат ба ацдцои бо
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва ж тацти кафолати он басташуда
татбиқ намегардад.
61. Цангоми муайян намудани андозаи хавфи қарзк ташкилоти
қарзии исломк бояд инцоро ба цисоб гирад:
 маблағи умумии қарзцое, ки аз ҷониби ташкилоти қарзии
исломк ба қарзгир ж гурӯци қарзгирони алоқаманд бо асъори миллк ва
хориҷк дода шудаанд;
 уцдадорицои қарзие, ки аз тарафи муштарк то цол истифода
бурда нашудаад;
 эътиборномацои (аккредитивцои) ба муштарк додашуда;
 шартномацо бо асъори хориҷк, ки аз тарафи ин муштарк то цол
пардохт нашудааст;
 кафолат ва замонате, ки ба як қарзгир ж ба гурӯци қарзгирони
алоқаманд дода шудаанд;
 коғазцои қиматноки исломк ва сацмияцои қарзгир ж гурӯци
қарзгирони алоқаманд, ки ташкилоти қарзии исломк харидааст.

К3 1 

Кk
*100%
Ст

ки дар ин ҷо: Кk - маблағи умумии хавфи қарзк ба як қарзгир ж ба
гурӯци қарзгирони бо цам алоқаманд.
Ст – сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк.
62. Хавфи қарзк ба як қарзгир ж ба гурӯци қарзгирони бо цам
алоқаманд аз тарафи ташкилоти қарзии исломк ва ташкилотцои
фаръии он додашуда, ки аз 5% сармояи танзимшавандаи ташкилоти
қарзии исломк зижд мебошад, цамчун қарзи калон ба шумор меравад.
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9. АНДОЗАИ НИЦОИИ ХАВФИ ҚАРЗЦОИ КАЛОНИ
ИСЛОМК(К3-2)
63. Андозаи ницоии хавфи қарзцои калони исломк цамчун қарзцои
калон нисбат ба сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк бо
фоиз муқаррар карда мешавад.
64. Андозаи ницоии хавфи қарзцои калони исломк цамчун
таносуби ҷамъи бақияи холиси тавозунии қарзцои калон SКk ва
сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк Ст муайян
карда мешавад.

К3  2 

SKk
*100%
Ст

Андозаи ницоии хавфи цамаи қарзцои калони исломии
ташкилоти қарзии исломк ва ташкилотцои фаръии он ба андозаи
на зижда аз 3 маротибаи сармояи танзимшавандаи ташкилоти
қарзии исломк муқаррар карда мешавад.
10.АНДОЗАИ НИЦОИИ ХАВФ БАРОИ ЯК ҚАРЗГИР ТАШКИЛОТИ ҚАРЗИИ ИСЛОМК (К3-3)
65. Цангоми муайян намудани андозаи хавфи қарзк маблағи
умумии қарзцо ва ҷойгиркунии муцлатноке, ки аз ҷониби ташкилоти
қарзии исломк ба дигар ташкилоти қарзии исломк дода шудаанд,
чунин муайян карда мешавад:

К3  3 

Ктк
*100%
Ст

ки дар ин ҷо: Ктк - бақияи холиси тавозунии қарзцо ва ҷойгиркунии
муцлатноки ба дигар ташкилоти қарзии исломк додашуда бо пули
миллк ва асъори хориҷк мебошад.
Андозаи ницоии хавф барои дигар ташкилоти қарзии исломк
(К3-3) то 20%-и сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк
муқаррар карда мешавад.
11.АНДОЗАИ НИЦОИИ ҚАРЗЦО, КАФОЛАТЦО ВА
ЗАМОНАТЦОБА ШАХСОНИ АЛОҚАМАНД (К4.1)
66. Андозаи ницоии хавф ба як қарзгир-шахси алоқаманди
ташкилоти қарзии исломк (К4-1) чунин муайян карда мешавад.
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К 4 1 

Ка
*100%
Ст

дар ин ҷо: Ка – бақияи холиси тавозунии қарзцо бо пули миллк ва
асъори хориҷк, ки ба як қарзгир-шахси алоқаманди ташкилоти қарзии
исломк дода шуда ва ҷамъи талаботи ғайритавозунии ташкилоти
қарзии исломк (100%-и кафолатцо ва замонатцо), коғазцои қиматноки
қарзии исломк, сацмияцои ин қарзгир-шахси алоқаманд,
Ст - сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк.
Андозаи ницоии хавф ба як қарзгир-шахси алоқаманд (К4-1) то
2%-и сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк
муқаррар карда мешавад.
67. Ба ғайр аз ин, хавфи умумии қарзцое, ки ба шахси алоқаманди
ташкилоти қарзии исломк дода шудааст (К4-2), наметавонад аз 10%-и
сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк зижд бошад.
Меъжри мақбули К4-2 чунин муайян карда мешавад:

К4 2 

SKa
*100%
Ст

дар ин ҷо: SKa – ҷамъи бақияи холиси тавозунии қарзцои исломк бо
пули миллк ва асъори хориҷк, ки ба қарзгирон-шахсони алоқаманди
ташкилоти қарзии исломк дода шуда ва ҷамъи талаботи
ғайритавозунии ташкилоти қарзии исломк (100%-и кафолатцо ва
замонатцо), коғазцои қиматноки исломк, сацмияцои ин қарзгироншахсони вобаста,
Ст - сармояи танзимшавандаи ташкилоти қарзии исломк.
68. Дар Дастурамали мазкур мафцуми циссаи иштироки
афзалиятнок дар ташкилоти қарзии исломк ж шахси цуқуқии дигар,
маънои зеринро дорад:
 моликии бевосита ж бавоситаи цисса дар шахси цуқуқк аз тарафи
шахсе, ки танцо ж тавассути ж дар розигк бо шахсони дигар амал
мекунад ва циссаи мазкур аз дац фоизи сармояи оинномавк ж
цуқуқцои овоздицандаи он шахси цуқуқиро ташкил медицад;
 иқтидори воқеии расонидани таъсири назаррас ба идоракунк ж
ба сижсати шахси цуқуқиро дорад.
69. Ташкилоти қарзии исломк наметавонад бо шахсони алоқаманд
амалижтцои зеринро гузаронад, агар:
 қарзи исломк ва дигар амалижт, ки шартцои онцо ба таври
хаттк аз ҷониби аксарияти аъзои Шӯрои нозирон бо тартиби дар
бандцои 70 ва 71Дастурамали мазкур пешбинишуда ба расмият
29

дароварда нашудааст ж дар цолати филиали бонки хориҷк аз тарафи
роцбари он маъқул дониста нашавад;
 меъжри даромадва цаққи хизматрасонии гирифташаванда аз
рӯи қарзи исломк ва дигар амалижтцо аз меъжри бозории амалкунанда
барои чунин амалижтцо пасттар бошад;
 меъжри даромад ва цаққи хизматрасонии пардохтшаванда аз
рӯи амонатцои исломк(пасандоз), суратцисобцои сармоягузорк ва дигар
амалижтцо аз меъжри бозории амалкунанда барои чунин амалижтцо
зиждтар бошад.
 муцлати қарзи исломква/ж барасмиятдарории он барои ин гуна
шахсони воқек ж шахсони цуқуқк назар ба шахсони воқек ж цуқуқк, ки
шахсони цуқуқк ж воқеии алоқаманди ташкилоти қарзии исломк
нестанд, бартарият дошта бошад;
 муцлати амонат (пасандоз) ва шарту шароити он аз дигар
амонатцои (пасандозцои) мавҷудбуда моциятан фарқ дошта бошад;
 муцлати суратцисоби сармоягузорк ва шарту шароити он аз
дигар амонатцои (пасандозцои) мавҷудбуда моциятан фарқ дошта
бошад;
 қарзи исломк ба кормандони роцбарикунандаи ташкилоти
қарзии исломк додашуда, аз ҷумла цар гуна қарзи исломк аз тарафи як
ж якчанд бонки фаръии ташкилоти қарзии исломк додашуда аз ск
фоизи даромади солонаи ин шахс зижд бошад;
 сифати гарави аз тарафи цамин гуна шахсони воқек ж шахсони
цуқуқии алоқаманд пешницодшуда аз сифати гарави аз тарафи шахсоне,
ки шахсони алоқаманд пасттар бошад.
70. Дар давоми ду соли аввали фаъолияти ташкилоти қарзии
исломк додани қарзи исломк ба шахсони алоқаманд манъ аст.
71. Қарори Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии исломк, ки дар
банди 69 Дастурамали мазкур пешбинк шудааст, дар асоси ифшои
пурраи цамаи шартцо ва муцлатцои моддии ацд қабул карда мешавад.
Мушаххасоти баррасии масъала ва далелцо оид ба он, ки ин амалижт
одилона буда, ба манфиати ташкилоти қарзии исломк ҷавобгӯ аст, дар
пайнавишти маҷлиси Шӯрои нозирон бояд сабт карда шавад.
Ташкилоти қарзии исломк, бояд сабти хаттии чунин қарор ва
пайнавишт, аз ҷумла ифшои шарту шароити моддии амалижти дар
цамин қисм пешбининамуда, бо ному насаби аъзои Шӯрои нозиронро,
ки цамин амалижтро тасдиқ кардаанд, нигоц дорад.
72. Узви Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии исломк цуқуқ
надорад, ки дар давраи барраск ва тасдиқи амалижт байни ташкилоти
қарзии исломк ва шахсони зерин, иштирок намояд:
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 байни ташкилоти қарзии исломк ва худи ӯ;
 байни ташкилоти қарзии исломк ва аъзои оилаи ӯ;
 байни ташкилоти қарзии исломк ва цама гуна шахсони цуқуқк,
ки дар он худи ӯ ж аъзои оилаи ӯциссаи иштироки афзалиятнок доранд ж
узви Шӯрои нозирон, Ражсат мебошад ж дар вазифаи ба онцо баробар
кор мекунад.
73. Дар Дастурамали мазкур цама гуна амалижтцои ташкилоти
қарзии исломкбо цама гуна шахс цамчун амалижт бо шахси алоқаманди
ташкилоти қарзии исломкцисоб карда мешавад, агар фоидаи амалижт
ба манфиати шахси алоқаманд истифода шавад ж ба манфиати шахси
алоқаманд гузаронида шавад;
74. Ташкилоти қарзии исломк уцдадор аст оид ба цама амалижтцои
бо шахсони алоқаманди худ вобаста, ки аз маблағи 50 000 сомонк зижд
мебошанд ба Бонки милии Тоҷикистон цар семоца, дар давоми як моц
баъд аз анҷоми семоцаи тақвимк, цисобот дицад. Ин гуна цисобот бояд
маълумоти зеринро дарбар гирад:
 ному насаби шахси алоқаманди дар амалижт вобастабуда;
 агар амалижт бо цама гуна тарафцои сеюм, ки дар банди
Дастурамали мазкур нишон дода шудааст, номи цамон тарафи сеюм;
 маблағи амалижт;
 намуди амалижт, шарт ва муцлати он;
 цолати ҷории амалижт.
75. Ташкилоти қарзии исломк цуқуқ надорад аз шахсони
алоқаманди худ қарзцои ғайрифаъол, қарзцои таҷдидшуда ж гарави
барои бозфуруш гирифташудаи онцоро харидорк намояд.
76. Ташкилоти қарзии исломк цуқуқ надорад, ки ба цама гуна
шахсон дар цолати истифодаи маблағи қарз барои мақсадцои зерин,
қарз дицад:
 пардохти уцдадорк ба шахси алоқаманди ташкилоти қарзии
исломк;
 харидорк намудани дорок аз шахси алоқаманди ташкилоти
қарзии исломк;
 сармоягузорк ба фаъолияти хоҷагидории (тиҷорати) шахси
алоқаманди ташкилоти қарзии исломк.
12.МЕЪЖРИ ИСТИФОДАИ МАБЛАҒЦОИ ХУДИИ ТАШКИЛОТИ
ҚАРЗИИ ИСЛОМК БАРОИ ХАРИДОРИИ САЦМИЯЦОИ
ДИГАР ШАХСОНИ ЦУҚУҚК (К5)
77.

Ин

меъжри

мақбул

цамчун

таносуби

маблағи
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сармоягузорицо ва сармояи танзимшаванда муқаррар карда мешавад:

К5 

Sm
*100%
Ст

ки дар ин ҷо: Sm – маблағи сармоягузорицо барои харидории
сацмияцои дигар шахсони цуқуқк, яъне ҷамъи цисобцои тавозунии
117529+117537+117539+117573+117581+ 117583+117617+117625+117627
ва Ст – сармояи танзимшаванда
Меъжри (К5) ба андозаи на зижда 20%-и сармояи
танзимшаванда муқаррар карда мешавад.
Ба ташкилоти қарзии исломк харидани сацмияцои ҷамъияти
хориҷк (ғайрирезидент) бе розигии хаттии Бонки миллии Тоҷикистон
манъ аст, ба ғайр аз цолатцое, ки ташкилоти қарзии исломк онцоро дар
натиҷаи анҷом додани амалижти бонкии исломк социб шуда бошад.
13.МЕЪЖРИ ТАНЗИМИ АМАЛИЖТИ ҶАЛБИ АМОНАТЦОВА
ПАСАНДОЗЦОИ ИСЛОМК БАРОИТАШКИЛОТЦОИ ҚАРЗИИ
ИСЛОМИИ ҒАЙРИБОНКК ВА ТАШКИЛОТЦОИ АМОНАТИИ
ҚАРЗИИ ХУРДИ ИСЛОМК (К7)
78. Меъжри танзими ҷалби амонатцо ва пасандозцои исломк цамчун
маблағи амонатцо ва пасандозцои исломк ( Амп ) нисбат ба ( Ст ) сармояи
танзимшаванда муайян карда мешавад:

К7 

Амп
*100%
Ст

дар ин ҷо: Амп –бақияи цисобцои амонатк (пасандозк), яъне
-гурӯци ц/т “Амонатцои дархостии резидент/ғайрирезидентцо аз
рӯи
вадиъа
ва
қарзи
цасана”
(ц/т200002+200004+200006+200008+200014+200016+200018+200020);
- гурӯци ц/т “Амонатцои пасандозии резидент/ғайрирезидентцо аз
рӯи
вадиъа,
қарзи
цасана,
таварруқ
ва
музораба”
(200026+200028+200040+200042+200044+200046+200048+200060+200062+20006
4+200066+ 200068+200080+200082+200084+200086);
- гурӯци ц/т “Амонатцои муцлатноки резидент/ғайрирезидентцо аз
рӯи
вадиъа,
қарзи
цасана,
таварруқ
ва
музораба”
(ц/т
200088+200200+200202+200204+200206+200208+200210+200212+200214+20021
6+200218+200220+200222+200224+200226+200228).
ва
Ст – сармояи танзимшаванда
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Меъжри танзими ҷалби амонатцо ж пасандозцои исломк то 3
маротибаи сармояи танзимшаванда муқаррар карда мешавад.
14. ДАР БОРАИ НАЗОРАТ АЗ РӮИ РИОЯИ
МЕЪЖРЦОИ МАҚБУЛ
79. Назорат дар асоси цисоботцои тавозунии моцонаи ташкилотцои
қарзии исломк, маълумотномацои аз ҷониби роцбари ташкилоти
қарзии исломк ва сармуцосиб ба имзо расида, цисоби меъжрцои мақбул
ва рамзкушоии цисобцои алоцидаи тавозунк цар моц анҷом дода
мешавад. Аз рӯи натиҷацои баррасии цисоботи тавозунии моцона ва
маълумотномацо дар муддати на дертар аз як моц, Департаменти
назорати бонкии Бонки миллии Тоҷикистон хулосацои дахлдорро ба
роцбари Бонки миллии Тоҷикистон барои қабули қарор пешницод
менамояд.
80. Роцбарияти ташкилотцои қарзии исломк бояд цар моц ба
Шӯрои нозирон оид ба иҷрои меъжрцои мақбул цисобот дицад.
81. Дар мавриде, ки роцбарият ва ж Шӯрои нозирони ташкилотцои
қарзии исломк аз цолати вайроншавии ягон меъжри мақбул огоц
мешаванд, онцо бояд Бонки миллии Тоҷикистонро аз ин цолат хабардор
намоянд. Хабардор накардани Бонки миллии Тоҷикистон боиси аз
тарафи Бонки миллии Тоҷикистон татбиқ гардидани чорацои фаврии
ислоцк ва таъсиррасонк нисбат ба ташкилотцои қарзии исломк, аз
ҷумла мақоми идоракунии онцо мегардад.
82. Дар мавриди аз ҷониби ташкилотцои қарзии исломк вайрон
кардани меъжрцои мақбул, Бонки миллии Тоҷикистон чорацои фаврии
ислоцк ва таъсиррасонк нисбат ба онцо татбиқ менамояд. Дар давоми
10

рӯз

аз

санаи

вайроншавии

меъжрцои

мақбул,

роцбарияти

ташкилотцои қарзии исломк бояд ба Бонки миллии Тоҷикистон
нақшаи

чорабиницои

тасдиқшуда

оид

ба

бартараф

намудани

камбудицои ҷойдошта ва роццои ба танзим даровардани риояи
меъжрцои мақбулро пешницод намояд.
83. Дар цолати аз ҷониби ташкилотцои қарзии исломк риоя
накардани меъжрцои

мақбул,

ки

Дастурамали мазкур

пешбинк

намудааст, Бонки миллии Тоҷикистон дархости онцоро дар бораи
кушодани филиалцо, намояндагицо, гирифтани иҷозатномацои иловагк
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дастгирк намекунад ва дархости ташкилотцои қарзии исломиро барои
гирифтани аккредитатсия дар хусуси ширкати онцо дар барномацои
байналмилалк мавриди барраск қарор намедицад.
84. Ташкилотцои

қарзии

исломк

мутобиқи

қонунгузории

амалкунанда барои дуруст ва сацец омода кардани цисоботцо оид ба
цолати меъжрцои мақбул масъулият ба зимма доранд.
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