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Роцнамо ”Дар бораи восита ва усулцо барои идоракунии хавфи қарзк 

дар ташкилотцои қарзк”  

 

Роцнамои мазкур бо мақсади такмил додани низоми 

идоракунии хавфи қарзк дар ташкилотцои қарзк тация шуда, 

таъмини риояи талаботи Роцнамои мазкур барои цама ташкилотцои 

қарзк цатмк мебошад. 

Муқаддима 

1. Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади такмил додани низоми 

идоракунии хавфи қарзк дар ташкилотцои қарзк маҷмӯи воситацои 

идоракунии хавфи қарзк, аз ҷумла меъжри хизматрасонии қарз, 

таносуби қарз ва гарав, хавфцои қарзии бегарав, хавфцои асъории 

муштарижни цеҷнашуда, таҷаммӯъ аз рӯи бахшцои иқтисодк ва 

таносуби қарз ба амонатро муайян намуда, дар роцнамои мазкур 

талабот ва тартиби цисобкунии цар яки онцоро муқаррар намудааст. 

 

Меъжри хизматрасонии қарз 

2. Ташкилоти қарзк барои бацогузории қобилияти 

қарзадокунии муштарк меъжри хизматрасонии қарзро (минбаъд – 

“МХҚ”) истифода мебарад, ки он тибқи зерин цисоб карда мешавад: 
 

 

МХҚ= 

Ҳамаи пардохтцои муштарк аз рӯи уцдадорицои қарзк дар давоми 

яксоли оянда 

Даромадцои солонаи муштарк бо тарци андоз 

 

3. Ташкилоти қарзк цангоми цисоб намудани МХҚ бояд маблағи 

цамаи пардохтцои муштариро дар давоми як соли оянда аз рӯи 

уцдадорицои қарзии мавҷуда ва ж  қарзии пешницодшаванда, аз ҷумла 

уцдадорицои қарзк дар назди дигар қарздецон, ки аз маблағи асосии 

қарз, фоиз ва цаққи хизматрасонии он иборат мебошад, ба инобат 

гирад. 

4. Пардохтцои муштарк аз рӯи цамаи уцдадорицои қарзк дар 

асоси цисоботи молиявии муштарк, аз ҷумла цисоботи молиявии 

аудитгузашта, маълумотцо аз мацзанцои иттилоотии дохилк ва 

бюроцои таърихи қарз муайян карда мешаванд. Ҳамин тариқ, барои 
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муайн намудани даромади солонаи муштарк цисоботи молиявии он, 

аз ҷумла цисоботи молиявии аудит гузашта, маълумоти дастрасшуда 

аз корфармои муштарк, эъломияцои андозк, мацзанцои иттилоотии 

дохилк ва берунаи дигари муносиб истифода бурда мешаванд. 

5. Ташкилоти қарзк барои муқаррар намудани цудудцои 

дохилии МХҚ муштарижни худро аз рӯи намуди мацсулоти қарзк, 

бахши иқтисодк, цаҷми маблағи қарз, минтақа, гурӯци хавф ва ғайра 

гурӯцбандк менамояд. 

6. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзк бо назардошти тацаммули 

ташкилоти қарзк ба хавф цудудцои дохилии МХҚ-ро барои цар як 

гурӯци муштарижн ба андозаи аз 35 то 45 фоиз муқаррар менамоянд. 

Андозаи цудуди дохилии МХҚ барои қарзцои ипотекк на зижда аз 40 

фоиз муқаррар карда мешавад. 

7. Ташкилоти қарзк цангоми пешницоди қарз ба муштарк ж зижд 

намудани маблағи қарзи мавҷуда, цар як муштариро барои ҷавобгӯ 

будан ба цудудцои дохилии муқарраршудаи МХҚ бацогузорк 

менамояд. Дар цолате, ки андозаи МХҚ-и муштарк аз цудуди дохилии 

муқарраршуда зижд гардад, ташкилоти қарзк пешницоди қарз ж зижд 

намудани маблағи қарзи мавҷударо ба ин гуна муштарк манъ 

менамояд. 

8. Ташкилоти қарзк МХҚ-ро цадди ақалл цар нимсола барои 

қарзцои калони мавҷуда ва цадди ақалл цар сол барои дигар қарзцои 

мавҷуда тацлил менамояд. Дар цолате, ки андозаи МХҚ-и муштарк аз 

цудуди дохилии муқарраршуда зижд гардад, барои ташкилоти қарзк 

цамчун огоции пешакк оид ба паст шудани сифати қарз буда, чунин 

қарзро цадди аққал ба гуруццои “зери назорат” ж “ғайриқолабк” 

тасниф менамояд ва цангоми зиждтар шудани тафовут, қарз ба дигар 

гурӯццои хавфи баландтар тасниф шуда, аз рӯи он тибқи санадцои 

меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон фонд ташкил карда 

мешавад. 

 

Таносуби қарз ба гарав 

9. Ташкилоти қарзк цангоми қабули қарори қарз бояд пеш аз 

цама ба қобили пардохт будани фаъолияти тиҷоратии 
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маблағгузоришаванда, иқтидори муштарк барои аз цисоби даромади 

фаъолияти тиҷоратк баргардонидани қарз, иқтидори қарзгир барои 

идоракунии хавфцои тиҷоратк ва хавфцои молиявии хоси фаъолияти 

тиҷоратк ва имконияти қарзадокунии қарзгир такя намояд. Дар ин 

раванд таносуби қарз ба гарав (минбаъд – “ТҚГ”) цамчун яке аз 

нишондицандацои иловагк цангоми қабули қарори қарзк истифода 

бурда мешавад.  

10. ТҚГ маблағи қарзро нисбат ба арзиши молу мулке, ки аз 

тарафи қарз маблағгузорк карда мешаванд ва ж цамчун гарав барои 

цамин қарз пешницод карда мешаванд, цисоб менамояд. 

11. Ташкилоти қарзк дар раванди маблағгузории амволи 

ғайриманқули истиқоматк ва тиҷоратк, ж дар цолати цамчун гарави 

қарз ба ташкилоти қарзк пешницод намудани амволи ғайриманқул, 

ки ж истиқоматк ж тиҷоратк мебошад, ТҚГ-ро истифода мебарад. 

12. Амволи ғайриманқули истиқоматк цамчун амволе, ки 

хусусияти истиқоматк дошта, дар доираи талаботи санадцои меъжрию 

цуқуқии дахлдор ишғоли он бо мақсади истиқомат иҷозат дода 

шудааст, муқаррар карда мешавад. Амволи ғайриманқуле, ки 

истиқоматк нест цамчун амволи ғайриманқули тиҷоратк муқаррар 

карда мешавад. 

13. ТҚГ цамчун таносуби маблағи қарз ба арзиши амволи 

ғайриманқул, ки аз тарафи ташкилоти қарзк цамчун гарав пас аз 

қонеъ гардонидани цама талаботцои цуқуқк ва цуҷҷатгузорк қабул 

шудааст, тибқи формулаи зерин цисоб карда шуда, бо фоиз ифода 

карда мешавад.  

ТҚГ= 
Маблағи қарз 

х 100 
Арзиши амволи ғайриманқул 

14. Маблағи қарз бақияи он, бақияи маблағи гирифтанашудаи 

ҷудокардашудаи қарз ва цама гуна фоизи бацисобгирифташударо дар 

бар мегирад. Агар ташкилоти қарзк тацти гарави як амвол қарзцои 

гуногун дода, онцо аз рӯи навбат ба тартиб даровардашуда бошанд 

(яъне, цуқуқи боздошти он амвол аз тарафи ташкилоти қарзии дигар 

вуҷуд надошта бошад), маблағи чунин қарзцо бояд барои цисоби ТҚГ 

ҷамъ карда шаванд.  
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15. Маблағи қарз бе назардошти тарци цама гуна захира ва 

гарави дигар, ғайр аз суратцисобцои амонатк ва пасандозии цамчун 

таъминоти қарз дар ташкилоти қарзк гузошташуда, ки танцо бо 

мақсади баргардонидани қарз пешницод шудаанд, бацисоб гирифта 

мешаванд. 

16. Ҳангоми цисоб кардани ТҚГ маблағи қарз бо назардошти 

рафти пардохти қарз дар муцлати амали қарз тарц карда мешавад.  

17. Дар цолати он, ки цуқуқи дуюмдараҷаи боздошти амволи 

гарав аз тарафи ташкилоти қарзии дигар, ки аз ташкилоти қарзии 

дорои цуқуқи аввалия фарқ дорад, пешницод карда шудааст, маблағи 

қарзи цама гуна цуқуқцои дуюмдараҷаи боздошт бояд цама гуна 

қарзцои дигар, ки дорои цуқуқи баробар ж баландтар аз цуқуқи 

боздошти ташкилоти қарзии қарздицанда, бо мақсади муайян 

кардани меъжри таносуби қарз ба гарав нисбати цуқуқи боздошти 

сатци пасттарро дар бар мегирад. Дар цолати вуҷуд доштани 

маълумоти ғайрикофк барои муқаррар кардани афзалиятнокии 

цуқуқцои боздоштцои дигар, ташкилоти қарзк қабул мекунад, ки ин 

цуқуқцои боздошт дорои рутбаи ба цуқуқи дуюмдараҷаи аз тарафи он 

нигоцдошташаванда баробар мебошанд. 

18. Амволи ғайриманқул дар доираи роцнамои мазкур хона, 

цуҷрацои истиқоматк, марказцои тиҷоратк ва дафтарцои кориро 

дарбар мегирад. Корхонацои саноатк (сехцо, фабрикацо, корхонацои 

истецсолк ва ғайра) ба инобат гирифта намешаванд. 

19. Амволи ғайриманқул, ки арзиши зижда аз 1 млн. сомонк аз 

тарафи нархгузори мустақил ва арзиши дигар намуди амволи 

ғайриманқул аз тарафи нархгузори мустақил ж сохтори дахлдори худи 

ташкилоти қарзк бацо дода шуда, онцо цадди ақалл дар се сол як 

маротиба бояд азнавбацогузорк карда шаванд. 

20. Дар цолати тағйиржбанда будани шартцои бозор ва ж 

ғайрифаъол шудани қарз азнавбацогузорк бояд цадди ақалл дар як 

сол як маротиба гузаронида шавад. 

21. Бацогузорк бо истифодаи меъжрцои консервативии мақбул 

бояд аз раванди харидори намудани ипотека ва барасмиятдарории 

қарздицк ва қабули қарор оид ба додани қарз мустақил гузаронида 
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шавад. 

22. Бо мақсади таъмини бацодиции дурусти амвол, бацодицк 

бояд бе назардошти цама гуна пешгӯицо дар самти баланд шудани 

нархи амвол гузаронида шавад ва бо назардошти он, ки имконияти 

арзиши ҷории бозорк ба таври назаррас аз арзиши устувор дар 

тамоми мӯцлати қарз ҷой дорад, тағйир дода мешавад. 

23. Агар имконияти муқаррар намудани арзиши бозории амвол 

ҷой дошта бошад, натиҷаи бацодиции он аз арзиши бозорк баланд 

шуда наметавонад. Дар цолате, ки қарзи ипотекк барои 

маблағгузории хариди амволи ғайриманқул истифода бурда мешавад, 

арзиши амвол бо мақсади цисоб намудани ТҚГ аз нархи воқеии харид 

баланд шуда наметавонад. 

24. Арзиши амвол дар аввали оғоз намудани муносибатцо 

муқаррар карда мешавад ва дар цолати ба амал омадани цодисацои 

ғайричашмдошт ва фарқкунанда, ки ба коцишжбии мунтазами 

арзиши амвол оварда мерасонад, ташкилотцои қарзк бояд арзиши 

амволро аз нав дида барояд. Агар арзиши амвол паст карда шавад, 

тағйироти минбаъда барои баланд намудани арзиш, то сатци на 

баландтар аз арзиши ибтидоии амвол гузаронида шуда метавонад. 

Тағйироти ба амвол воридшуда, ки арзиши онро бевосита баланд 

мебардорад, дар меъжри таносуби қарз ба гарав ба назар гирифта 

мешавад. 

25. Дар цолати шубцанок будани бацогузории амвол, мақоми 

назоратк метавонад цангоми таснифоти қарз ва ташкили фонд аз рӯи 

он бацогузории мазкурро ба инобат нагирад. 

26. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзк бояд цудудцои дохилиро 

барои ТҚГ муқаррар намуда, чунин цудудцо барои амволи 

ғайриманқули истиқоматк ва амволи ғайриманқули тиҷоратк дар 

алоцидагк муқаррар карда шавад. 

27. ТҚГ барои қарзцои нав, ки баъд аз дар амал татбиқ гаштани 

роцнамои мазкур дода мешаванд, барои амволи ғайриманқули 

истиқоматк на зижда аз 80 фоиз ва барои амволи ғайриманқули 

тиҷоратк на зижда аз 60 фоиз  муқаррар карда мешавад. 

28. Барои қарзцое, ки ТҚГ-и онцо аз цудудцои дар боло 
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муқарраршуда баландтар мебошанд, меъжри хавфи 150 фоиза дар 

цолати гарави амволи ғайриманқули истиқоматк доштан ва меъжри 

хавфи 200 фоиза дар цолати гарави амволи ғайриманқули тиҷоратк 

доштан, муқаррар карда мешавад.  

29. Ташкилоти қарзк бояд ТҚГ-ро цангоми оғоз намудани 

муносибацои қарзк цисоб намуда, меъжрцои мазкурро цар нимсола аз 

нав мавриди барраск қарор дицад. 

30. Ташкилоти қарзк бояд барои қарзцое, ки ТҚГ-и онцо зижда аз 

100 фоиз мебошад нақшаи чорабиницо омода намуда, баъд аз тасдиқи 

он аз тарафи Шӯрои нозирон ба Бонки миллии Тоҷикистон пешницод 

намояд. 

31. Нақшаи чорабиницо бояд роццои то цудудцои дар роцнамо 

пешбинишуда ж цудудцои дохилк паст намудани ТҚГ, муцлати паст 

кардани он дар доираи дувоздац моц аз санаи дар амал татбиқ шудани 

роцнамои мазкур ж аз санаи вайрон кардани цудуди дар роцнамо 

пешбинишуда, кадоме баъдтар бошад пешбинк намояд. 

 

Хавфи қарзцои таъминнабуда 

32. Сатци баланди қарзцои таъминнабуда метавонанд ба солимк 

ва бехатарии цам ташкилотцои қарзк дар алоцидагк ва цам низоми 

бонкк дар маҷмӯъ тацдид намоянд, бинобар ин Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзк бояд цудудцои дохилиро барои қарзцои 

таъминнабуда муқаррар намояд. 

33. Ҳудудцои дохилк аз тарафи ташкилоти қарзк цамчун фоизи 

қарзцои таъминнабуда дар таркиби сандуқи қарзк, ж цамчун фоизи 

қарзцои таъминнабуда ба сармояи асосии соф ва ж царду дар асоси  

таҷрибаи ташкилоти қарзк, тацаммули он ба хавф ва профили хавфи 

қарздорони ташкилоти қарзк муқаррар карда мешаванд. Ҳудуд 

метавонад барои қарз дар алоцидагк ва ж сандуқи қарзк дар маҷмӯъ 

муайян карда шавад.  

34. Тибқи роцнамои мазкур қарзцои таъминнабуда қарзцое 

мебошанд, ки: 

а. дар доираи Замимаи 4-и Дастурамали 215 “Дар бораи тартиби 

ташкил ва истифодаи захира ва фонди пӯшонидани талафоти 
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имконпазир аз рӯи дороицо”, ғайр аз замонатцои аз ҷониби 

шахсони воқек  додашуда ягон гарави моддк надоранд; 

б. танцо бо кафолати аз тарафи шахсони воқек ж шахсони 

цуқуқии ғайрибонкк таъмин карда шудаанд; 

в. гарави моддии онцо аз 25 фоизи маблағи умумии бақияи қарз 

(аз ҷумла фоизцои цисобшуда) камтар мебошад. 

35. Қарзцое, ки бақияи онцо аз 25 000 сомонк барои камтар 

мебошанд, цангоми цисоб кардани хавфи қарзцои таъминнабуда ба 

инобат гирифта намешаванд. 

36. Ташкилоти қарзк цангоми цисоб намудани хавфи қарзцои 

таъминнабуда цама уцдадорицои қарзии муштарк ва цаҷми 

таъминоти барои чунин уцдадорицои муштарк цисобкардашударо ба 

инобат мегирад. 

37. Дар цолате, ки қарзцои таъминнабудаи ташкилоти қарзк 

зиждтар аз 20 фоиз, лекин баробар ж камтар аз 25 фоизи қарзцои 

умумии он бошад, қарзцои нави таъминнабудаи ташкилоти қарзк аз 

10 фоизи қарзцои нави умумии он набояд зижд бошад. 

38. Дар цолате, ки қарзцои таъминнабудаи ташкилоти қарзк 

зиждтар аз 25 фоизи қарзцои умумии он бошад, қарзцои нави 

таъминнабудаи ташкилоти қарзк аз 5 фоизи қарзцои нави умумии он 

набояд зижд бошад. 

39. Ташкилоти қарзк барои қарзцои таъминнабудае, ки зижда аз 

20 фоиз, лекин баробар ж кам аз 25 фоизи қарзцои умумии онро 

ташкил менамоянд вазни хавфи 150 фоиз ва барои қарзцои 

таъминнабудае, ки зижда аз 25 фоизи қарзцои умумии онро ташкил 

менамоянд вазни хавфи 200 фоиза бояд муқаррар намояд. 

 

Хавфи асъории муштарижни цеҷнашуда 

40. Ташкилоти қарзк бояд осебпазирии худро вобаста ба хавфи 

асъорк ба воситаи идоракунии цудудцои асъори хориҷк идора 

намояд. Хавфи асъорк аз як тараф бевосита бинобар тағйиржбии 

қурби асъор ба ташкилоти қарзк таъсир расонад, аз тарафи дигар 

бинобар ба қобилияти қарзадокунии муштарижн таъсири манфк 

расонидан, ба хавфи қарзк табдил жфта, фаъолияти ташкилоти 
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қарзиро осебпазир менамояд. Хавфи қарзие, ки дар натиҷаи 

табдилжбии хавфи асъорк ба вуҷуд меояд тавассути маҷмӯи воситацои 

зерин идора карда ж коциш дода мешавад:  

а. манъи додани қарз бо асъори хориҷк ба муштарижни цеҷнашуда; 

б. муқаррар кардани цудуди тацаммули хавф барои қарзцо бо 

асъори хориҷк, аз ҷумла мацдудият бо ифодаи мутлақ ба қарзцо 

бо пули миллк ж асъори хориҷк, ва ж мацдудияти фоизк нисбат 

сармояи асосии соф ва ж сандуқи қарзк; 

в. нигоц доштани сатци баландтари захира ва фонд барои қарзцо бо 

асъори хориҷк; 

г. нигоц доштани сатци баландтари сармоя барои қарзцо бо асъори 

хориҷк;  

д. ба раванди бацогузории цолати қарзадокунии муштарк илова 

кардани бацодиции осебпазирии цеҷнашудаи қарздорк бо асъори 

хориҷк ва таъсири он ба иқтидори қарзадокунии муштарк; 

е. дастрас шудани сатци баландтари гарав барои қарзцо бо асъори 

хориҷк; 

ж. муқаррар намудани меъжри фоизи баландтар барои қарзцо бо 

асъори хориҷк. 

41. Ташкилоти қарзк дар доираи роцнамои мазкур цангоми 

цисоб кардани меъжри кифоятии сармоя барои қарзцо бо асъори 

хориҷк ба қарздорони цеҷшуда вазни хавфи 125 фоиза ва барои қарзцо 

бо асъори хориҷк ба қарздорони цеҷнашуда вазни хавфи 150 фоизаро 

бояд муқаррар намояд. 

42. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзк дар баробари меъжрцои 

мавқеи асъорк, ки аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар 

карда шудаанд бояд цудудцои дохилиро нисбат ба қарзцо бо асъори 

хориҷк муқаррар намояд. 

43. Ҳудудцои дохилк барои қарзцо бо асъори хориҷк алоцида 

барои муштарижни цеҷшуда ва барои муштарижни цеҷнашуда 

муқаррар карда мешаванд. Ҳудуди дохилк аз тарафи цар як 

ташкилоти қарзк дар доираи таҷрибаи худи ташкилот, тацаммули он 

ба хавф ва профили қарздорони он муқаррар карда мешавад. 

44. Ташкилоти қарзк бояд имконияти вуҷуд доштани цеҷкунии 
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муштариро цангоми оғози муносибатцои қарзк ва цангоми ба вуҷуд 

омадани хавфи қарзии иловагк муайян намояд. Инчунин, бояд цадди 

ақалл цар нимсола барои муштарижни дорои қарзи калон ва цадди 

ақалл царсол барои дигар муштарижн ҷой доштани воситацои 

цеҷкуниро барраск намояд.  

 

Таҷаммӯъ аз рӯи бахшцои иқтисодӣ 

45. Барои ташкилоти қарзк вобаста ба хавфцои таҷаммӯъ 

меъжрцои мақбул барои а) як қарзгир ва ж гуруци қарзгирони 

алоқаманд; б) хавфи қарзцои калон; в) андозаи хавф ба як қарзгир – 

ташкилоти қарзк; ва д) андозаи ницоии хавф ба як қарзгир – шахсони 

алоқаманди ташкилоти қарзк муқаррар карда шуданд 

46. Дар баробари меъжрцои мақбули муқарраршуда ташкилоти 

қарзк бояд тақсимоти сандуқи қарзии худро бо мақсади 

пешгириихавфцои эцтимолии аз ноустуворк ж осебпазирицои 

бахшцои муайяни иқтисодк ва цубобцои иқтисодк ба амал меомада, 

таъмин намояд.  

47. Ташкилоти қарзк бо мақсади таъмини тақсимоти сандуқи 

қарзк,цудудцои қарзиро аз рӯи бахшцои гуногуни иқтисодижт дар 

асоси тацлили хавфцои дар ин бахшцо ҷойдошта муқаррар менамояд.  

48. Ташкилоти қарзк цангоми андозагирии хавф аз рӯи бахшцои 

иқтисодк, на танцо хавфцои қарзиро аз рӯи қарздицк ба муштарижни 

дар бахшцои муайяни иқтисодижт фаъол ба инобат мегирад, балки 

хавфцои аз маблағгузорицои сармоявк ва қарзк ба шахсони цуқуқии 

бахшцои гуногуни иқтисодк ба амал меомадаро низ ба инобат 

мегирад.  

49. Ташкилоти қарзкбарои андозагирии сатци таҷаммӯи қарзцои 

он аз рӯи бахшцои иқтисодк Индекси Ҳерфиндал-Ҳиршманнро 

(Herfindahl-Hirschman Index) (минбаъд –“ИҲҲ”) бояд истифода барад. 

Индекси мазкур цамчун цосили ҷамъи квадрати циссаи қарз аз рӯи 

бахши алоцидаи иқтисодижт нисбат ба маҷмӯъи қарзцои цама 

бахшцои иқтисодижт цисоб карда мешавад. Тартиби цисоб намудани 

ИҲҲ тибқи формулаи зерин цисоб карда мешавад: 

ИҲҲ = (Ҳ1)^2 + (Ҳ2)^2 + (Ҳ3)^2 + ... + (Ҳn)^2, 
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ки дар инҷо (Ҳn) – циссаи қарз аз рӯи бахши иқтисодии “n” 

цамчун фоиз аз цама бахшцои иқтисодӣ мебошад 

50. Ташкилоти қарзк бацогузории сатци таҷаммӯъро аз рӯи 

бахшцои иқтисодк дар доираи ҷадвали зерин ба роц монда, намунаи 

тартиби цисоб кардани ИҲҲ барои таҷаммӯъ аз рӯи бахшцои 

иқтисодк дар Замимаи роцнамои мазкур нишон дода шудааст. 

 
ИҲҲ Сатци таҷаммӯъ 

Камтар аз 1000 Гуногунрангии сатци хуб  

1000 то 1800 Таҷаммӯъи мӯътадил  

1800 ва зиждтар  Сатци баланди таҷаммӯъ 

51. Дар цолати ҷой доштани сатци баланд ж мӯътадили таҷаммӯъ 

аз рӯи бахшцои иқтисодк, Шӯрои нозирони ташкилоти қарзк барои 

қарзцо аз рӯи бахшцои алоцидаи иқтисодк цудудцои дохилиро 

муқаррар менамояд. 

52. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзк вобаста ба бахшцои 

иқтисодие, ки дар онцо зижда аз 25 фоизи ҷамъи қарзцо дода шудаанд 

барои паст кардани қарзцо дар ин бахшцо то сатци имконпазир дар 

мӯцлати аз 12 то 24 моц нақшаи чорабиницо тация менамояд. 

53. Дар цолате, ки ташкилоти қарзк дорои сатци баланди 

таҷаммӯъдар бахши алоцидаи иқтисодк мебошад, яъне ИҲҲ 1800 ва ж 

аз он зижд мебошад, он бояд сармояи иловагк нигоц дошта, барои 

қисми қарзцои бахшцои алоцидае, ки аз 25 фоизи ҷамъи қарзцо зижд 

мебошанд, вазни иловагии хавфи 50 фоиза татбиқ намояд.  

 

Таносуби қарз ба амонат  

54. Ташкилоти қарзк бояд маблағцои худро тавре идора намояд, 

ки имконияти нигоц доштани сатци муайяни пардохтпазирк барои 

таъмини иҷрои ӯцдадорицои кӯтоцмуддат, талабот ва захирацои 

Бонки миллии Тоҷикистон дошта бошад. Қарз аз бозори молиявк, 

қарзцои байнибонкк, қарз аз Бонки миллии Тоҷикистон, амонатцои 

ноустувор ва яклухт одатан бояд барои додани қарз истифода бурда 

нашаванд. 

55. Ташкилоти қарзк барои пешницоди қарзцо асосан аз 
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сарчашмацои эътимоднокк маблағгузорицои устувор, ба монанди 

сармояи асосии соф, маблағцои ҷалбнамудаи мижнамӯцлат ва 

дарозмӯцлат бояд истифода барад. Маблағгузорицои стратегк 

(дарозмӯцлат ж мунтазам) ба ширкатцои дохили гурӯц ж ширкатцои 

дигар ва сармоягузорицо ба воситацои асоск (қитъаи замин, бино, 

мебел ва таҷцизот) цангоми цисоб кардани таносуби қарз ба амонат 

тарц карда мешаванд. Илова ба қарздицк, додани қарз инчунин ба 

воситаи обуна ба воситацои сармоявк ва қарзк, ки аз тарафи 

субъектцои иқтисодк нашр карда мешаванд, гузаронида мешавад. 

56. Ташкилоти қарзк барои идора намудани хавфцое, 

киазманбацои ноустувори маблағгузорк ба амал меоянд бояд 

таносуби қарз ба амонатро (минбаъд – “ТҚА”) истифода барад. 

57. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзк цудудцои дохилии 

тацаммули хавфро барои ТҚА муқаррар менамоянд ва асосан 

таносуби мазкур аз 100 фоиз камтар бояд бошад. 

58. Дар цолати ҷой доштани сатци баланди ТҚА ташкилоти 

қарзк барои идора намудани ж коциш додани хавфцои аз цолати 

мазкур ба мижн меомада бояд чорацои дахлдорро андешад. 

59. Дар цолати ТҚАаз цудуди дохилк зиждтар будан, ташкилоти 

қарзк бояд вобаста ба вазъият дар алоцидагк ж дар маҷмӯъ чорацои 

зеринро андешад: 

 додан ж пешницоди қарзцои навро (қарздицк ва сармоягузорк) 

манъ намояд; 

 сатци қарзцоро ба воситаи баргардонидани қарзцои 

батаъхирафтода кам намояд; 

 воситацои сармоявк ва қарзии аз тарафи субъектцои иқтисодк 

баровардашударо фурушад; 

 амонатцоро зижд намояд; 

 сармояи асосии софро зижд намояд; 

 қарзгирицои устувори мижнамӯцлат ж дарозмӯцлатро зижд 

намояд. 

60. Ташкилоти қарзк ТҚА-ро цадди ақалл цар моц бо истифода 

аз формулаи зерин цисоб менамояд.  
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ТҚА = 

Бақияи қарзцо + Маблағгузорицои сармоявк ва қарзк, ки аз субъектцои 

иқтисодк гирифта шудаанд  
x 100 

Ҷамъи амонатцо + Сармояи асосии соф –Сармоягузорицои 

стратегк –Воситацои асоск + Қарзгирии устувор  

 

61. Ҳангоми цисоб кардани ТҚА, мафцумцои зерин мунтазам 

истифода бурда мешаванд: 

а. Бақияи қарзцо: Ҷамъи қарзцои пардохтнашуда, изофабардошт 

ва вомбаргцои харидашуда; 

б. Сармоягузорӣ ба сацмияцои аз тарафи субъектцои иқтисодӣ 

баровардашуда: маблағи умумии сацмияцои аз тарафи шахсони цуқуқк 

ва қарздорон баровардашуда, бе назардошти (тарци) маблағи 

сармоягузорицои стратегк; 

в. Сармоягузорӣ ба воситацои қарзии аз тарафи субъектцои 

иқтисодӣ баровардашуда: Маблағи умумии сармоягузорк ба воситацои 

қарзк, ки аз тарафи шахсони цуқуқк ва қарздорон бароварда шудаанд. 

Маблағи ба воситацои қарзк, ки аз тарафи Ҷумцурии Тоҷикистон, 

Бонки миллии Тоҷикистон, цукуматцои марказии дигар ва бонкцои 

марказии дигар бароварда шудаанд ба инобат гирифта намешаванд; 

г. Ҷамъи амонатцо: Бақияи умумии маблағи амонатцо, аз ҷумла 

бақияи маблағи амонатцои дархостшаванда, пасандозк ва 

мӯцлатнокро бе назардошти бақияи маблағи сертификатцои 

амонатии тарафи ташкмлоти қарзк баровардашуда; 

д. Сармояи асосии соф: Маблағи сармояи асосии соф, ки дар 

доираиталаботцои цисоб кардани кифоятии сармоя, баъд аз тарццои 

дахлдор барои цисобкунии кифоятии сармоя; 

е. Сармоягузорицои стратегӣ: Сармоягузорк ба воситацои 

сармоявк ва қарзии (i) ширкатцои фаръии ташкилоти қарзк, 

ширкатцои муштарак ва алоқаманд, (ii) ширкатцои дохили гурӯце, ки 

ташкилоти қарзк аъзо мебошад ва (iii) ширкатцое, ки ташкилоти 

қарзк бо мақсадцои стратегк сармоягузорицои худро дар онцо нигоц 

доштан мехоцад; 

ж. Воситацои асосӣ: Маблағи арзиши қитъаи замин, бино, мебел, 

таҷцизот ва гарави барои бозфуруш гирифташуда; 
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з. Қарзгирии устувор: Бақияи маблағи воситацои қарзии аз 

тарафи ташкилоти қарзк баровардашуда, ки дар онцо мӯцлати 

ибтидок ба се сол ж зижда аз он баробар аст ва мӯцлати боқимондаи 

онцо зижда аз як сол мебошад. Инчунин, бақияи маблағи қарзи 

субординарк (дар доираи талаботцо барои цисобкунии кифоятии 

сармоя), ки дар он мӯцлати боқимонда аз як сол зижд аст ба инобат 

гирифта мешавад. 

62. Ташкилотцои қарзк, ки дорои ТҚА-и зижда аз 100 фоиз 

мебошад, ба Бонки миллии Тоҷикистон нақшаи чорабиницои аз 

тарафи Шӯрои нозирон тасдиқшударо оид ба коциш додани меъжр то 

80 фоиз ж аз он пасттар дар даврацои муқарраршуда, аммо дар доираи 

шаш моц аз санаи дар амал қарор гирифтани Роцнамои мазкур ж аз 

санаи вайрон карда шудани талабот, кадоме баъдтар аст, пешницод 

менамояд. 

 

Интизорицои назоратӣ 

63. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзк бояд сатццои ҷории 

меъжрцои хизматрасонии қарз, таносуби қарз ва гарав, хавфцои 

қарзии бегарав, хавфцои асъории муштарижни цеҷнашуда, таҷаммӯъ 

аз рӯи бахшцои иқтисодк ва таносуби қарз ба амонатро барои 

бацогузории сатццои ҷории осебпазирии онцо ба қисмцои гуногуни 

хавфи қарзк, барраск намояд. Ин гуна бацогузорицо ба таври муносиб 

цуҷҷатгузорк шуда, цамчун цуҷҷати муцим ба Шӯрои нозирон барои 

муайян кардани сохторцои назорати дохилк, идоракунии хавфцо, 

мувофиқа ва аудити дохилк барои хавфи қарзк ва хавфи таҷаммӯи 

қарзк, пешницод карда мешавад. 

64. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзк дар доираи талаботцои 

роцнамои мазкур барои (i) муайянкунк, андозагирк, мониторинг ва 

идоракунии осебпазирии ташкилоти қарзк ба хавфи қарзк ва хавфи 

таҷаммӯи қарзк, ва (ii) таъмини истифодаи мунтазами меъжрцои 

хизматрасонии қарз, таносуби қарз ва гарав, хавфцои қарзии бегарав, 

хавфцои асъории муштарижни цеҷнашуда, таҷаммӯъ аз рӯи бахшцои 

иқтисодк ва таносуби қарз ба амонатро цамчун воситацои идоракунии 

хавфцои қарзк, бояд талаботцои муносиби дохилиро муқаррар 
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намояд. 

65. Талаботцои меъжрцои хизматрасонии қарз, таносуби қарз ва 

гарав, хавфцои қарзии бегарав, хавфцои асъории муштарижни 

цеҷнашуда, таҷаммӯъ аз рӯи бахшцои иқтисодк ва таносуби қарз ба 

амонат бояд бо назардошти андоза, мураккабк ва профили хавфии 

ташкилоти қарзк омода карда шуда, цадди ақалл бояд цолатцои 

зеринро дарбар гирад: 

а. цудудцои дохилк ва тақсимоти онцо байни зинацои дахлдори 

кормандон мушаххас ва муайян карда шаванд; 

б. истифода бурдани цудуди муносиби хавфи қарзк, ки дар 

цолати аз он гузаштан, меъжрцои зикргардида муқаррар карда 

мешаванд. Дар доираи роцнамои мазкур меъжрцо нисбат ба цама 

қарздории муштарижн, ки талаботи маҷмуии ташкилоти қарзк аз      

25 000 сомонк зижд аст татбиқ карда мешавад; 

в. омода намудани сижсат, низом ва равандцо барои андозагирк, 

мониторинг ва идоракунии хавфцои қарзк ва таҷаммӯи қарзцо бо 

назардошти меъжрцои мазкур. Инчунин, чорацо барои цолатцои ба 

цудуди муқарраршуда наздик шудан ж вайрон шудани онцо ба инобат 

гирифта шавад. 

г. ҷой доштани низомцои иттилоотии муносиб барои 

андозагирк, мониторинг ва мувофиқакунии цудудцои муқарраршуда, 

ки имконияти мунтаззам мувофиқа кардани меъжрцоро таъмин 

намоянд. Бо назардошти он, ки меъжри хизматрасонии қарз ва 

таносуби қарз ва гаравдар сатци муштарижни алоцида истифода ва 

цисоб кардан мешаванд, низоми иттилоотк имконияти цисоб кардани 

меъжрцои мазкурро цангоми оғози муносибатцои қарзк бояд таъмин 

намоянд. Инчунин, бо мақсади таъмини имконияти ҷорк кардани 

чорацои муносиб барои коциш додани хавф, аз ҷумла цангоми 

таснифоти қарз баъд аз гирифтани низ барои пайгирк намудан ва ж 

мониторинг намудан шароит фароцам оваранд. Илова бар ин, низоми 

иттилоотк бояд барои муайян кардани қарздорони цеҷнашуда ва 

бацогузории сатци хавфи аз чунин қарздорон ба амал меомада 

имконият фароцам оваранд. 

д. бацодиции цадди ақалли солона оид ба кифоятии цудудцои 
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дохилк нисбати меъжрцои хизматрасонии қарз, таносуби қарз ва 

гарав, хавфцои қарзии бегарав, хавфцои асъории муштарижни 

цеҷнашуда, таҷаммӯъ аз рӯи бахшцои иқтисодк ва таносуби қарз ба 

амонатро таъмин намоянд. 

е. бацодиции кифоятии фонду захира ва сармояро барои 

хавфцои қарзии бегарав, хавфцои таҷаммӯъ аз рӯи бахшцои иқтисодк, 

хавфцои асъори хориҷкбо назардошти зарари воқек ва имконпазири 

аз ин гуна хавфцо ба амал меомада, вуҷуд доштан ва кифоя будани 

гарав барои бартараф намудани чунин хавфцо ба роц монад шавад; 

ж. низомцои назорати дохилк додани цисоботи саривақтиро ба 

сатццои дахлдори роцбарият оид ба истисноцо дар сижсат, тартибот ва 

цудудцо таъмин намоянд. 

з. низомцои самарабахши мувофиқа ва аудити дохилк, ки 

мавҷудият, кифоятк ва самарабахшии низом ва равандцои назорати 

дохилк ва идоракунии хавфцоро барои а) истифодаи меъжрцои 

мазкурро цамчун воситацои идоракунии хавфцои қарзк, б) 

бацогузории хавфцои баландтар, ки аз цолатцои вайрон кардани 

цудудцои дар доираи меъжрцои мазкур муқаррашуда ба вуҷуд меоянд 

барраск ва бацогузорк намуда, ба Шӯрои нозирони ташкилоти қарзк 

оид ба масъалацои дар боло зикршуда пешницоди цисоботро таъмин 

намоянд.  

66. Ташкилоти қарзк, ки дар он меъжри хизматрасонии қарз 

зижда аз 50 фоиз мебошад ж дар он меъжрцои таносуби қарз ва гарав, 

хавфцои қарзии бегарав, хавфцои асъории муштарижни цеҷнашуда, 

таҷаммӯъ аз рӯи бахшцои иқтисодк ва таносуби қарз ба амонат аз 

цудудцои муқаррар намуда зижд мебошанд, бояд ба Бонки миллии 

Тоҷикистон нақшаи чорабиницои аз тарафи Шӯрои нозирони 

тасдиқшударо барои а) цалли хавфцои аз ин гуна цолатцо ба амал 

меомада, б) пешгирии хавфцое, ки аз ғайрифаъол шудани чунин 

қарзцо ба мижн меояд, в) то сатци ба цудудцо мувофиқ паст намудани 

цолатцои ҷойдошта ва ғ) таъмини он, ки чунин вайронкуницо такрор 

намешаванд, пешницод намоянд. 

67. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзк цудудцои меъжрцои 

меъжрцои хизматрасонии қарз, таносуби қарз ва гарав, хавфцои 
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қарзии бегарав, хавфцои асъории муштарижни цеҷнашуда, таҷаммӯъ 

аз рӯи бахшцои иқтисодк ва таносуби қарз ба амонатро цадди ақалл 

ду бор дар як сол бознигарк намуда, чорацои ислоцотиро барои 

таъмини риояи цудудцо андешанд. Инчунин, Шӯрои нозирон чунин 

бознигарицоро барои барраск ва навсозии сохторцои дар боло 

қайдшуда ва такмили самаранокии чунин сохторцо истифода 

мебарад. 

68. Новобаста аз цолатцои дар болоовардашуда, Бонки миллии 

Тоҷикистон мониторинги мунтазами меъжрцои хизматрасонии қарз, 

таносуби қарз ва гарав, хавфцои қарзии бегарав, хавфцои асъории 

муштарижни цеҷнашуда, таҷаммӯъ аз рӯи бахшцои иқтисодк ва 

таносуби қарз ба амонати ташкилоти қарзиро гузаронида, бо 

назардошти муцимият ва шиддатнокии вазъият, инчунин хавфцои 

мавҷуда, ки ба фаъолияти босубот ва бехатарии ташкилоти қарзии 

алоцида ж низоми молиявк таъсир мерасонанд, чорацои муносиби 

назоратиро меандешад. 

69.  Илова бар ин, дар цолате, ки нақшацои чорабиницои 

ташкилоти қарзк оид ба идора кардани хавфцои аз сатци баланди 

меъжри хизматрасонии қарз, таносуби қарз ва гарав, хавфцои қарзии 

бегарав, хавфцои асъории муштарижни цеҷнашуда, таҷаммӯъ аз рӯи 

бахшцои иқтисодк ва таносуби қарз ба амонат ба вуҷуд меомада, 

муносиб нестанд ж татбиқ карда намешаванд ж натиҷацои хоцам 

намеоранд, Бонки миллии Тоҷикистон чорацои дахлдори назоратиро 

меандешад. 

70. Ташкилоти қарзк талаботцои роцнамои мазкурро ба Шӯрои 

нозирони худ пешницод намуда, мутобиқ намудани санадцои меъжрии 

дохилии худро вобаста низомцои идоракунии хавфцо, назорати 

дохилк, комплаенс ва аудити дохилк дар муцлати се моц баъд аз санаи 

эътибор пайдо кардани роцнамои мазкур бояд таъмин намояд. 

71. Ташкилоти қарзк бояд ба Шӯрои нозирони худ вобаста ба аз 

нав дида баромадани санадцои меъжрии дохилии худ дар доираи 

талабот ва интизорицои дар роцнамо дарҷгардида, цисобот пешницод 

намояд. 

72. Нусхаи чунин цисобот ба Бонки миллии Тоҷикистон бо 
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шарцу эзоц ва мушоцидацои Шӯро дар муддати чор моц баъд аз санаи 

эътибор пайдо кардани ин роцнамо, пешницод карда мешавад. 
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Замима ба Роцнамо 

“Дар бораи восита ва усулцо барои 

идоракунии хавфи қарзк дар 

ташкилотцои қарзк”  

  

 

Намуна барои усули цисоб кардани Индекси Ҳерфиндал – Ҳиршман 

(ИҲҲ) барои таҷаммӯъ аз рӯи бахшцои иқтисод  

Бахшцои иқтисод  

Сатци 

осебпазирӣ  

(миллион 

сомонӣ) 

Ҳисса (%) дар 

ҷамъи 

осебпазирицо 

Квадрати 

цисса дар 

ҷамъи 

осебпазирӣ 

Саноат  6.4 0.1 0.0 

Хоҷагии қишлоқ  73.3 1.4 1.9 

Ташкилотцои қарзк 0.0 0.0 0.0 

Алоқа  2 457.5 46.6 2 168.3 

Нақлижт  1 254.5 23.8 565.0 

Савдо ва тиҷорат  735.2 13.9 194.1 

Сохтмон  123.3 2.3 5.5 

Ипотека  45.9 0.9 0.8 

Истецсолот  234.4 4.4 19.7 

Хизматрасонк  89.1 1.7 2.9 

Бахши давлатк  6.6 0.1 0.0 

Қарзцои истеъмолк  124.5 2.4 5.6 

ғайра  126.4 2.4 5.7 

Ҷамъи осебпазирӣ  5 277.6 100.0 2 969.5 

ИҲҲ барои таҷаммӯъ аз рӯи бахшцои иқтисод 2 970 

 


