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Бо қарори Ражсати                                        

Бонки миллии Тоҷикистон                                   

аз ___ ___________ с.2019                            

“тасдиқ шудааст” 

 

Дастурамали №___ 

“Дар бораи ташкили низоми идоракунии 

хавфи амалиётӣ дар ташкилотцои қарзии молиявӣ” 

 

Дастурамали №__ ”Дар бораи ташкили низоми идоракунии 

хавфи амалижтк дар ташкилотцои қарзии молиявк” (минбаъд – 

Дастурамал) мутобиқи қисми 5 моддаи 42 Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон”  бо мақсади 

ташкили низоми самарабахши идоракунии хавфцо дар ташкилотцои 

қарзии молиявк тация шуда, цадди ақали талаботцо барои ташкили 

фаъолияти низоми идоракунии хавфи амалижтк, усулцои идоракунк 

ва назорати фаъолияти низоми мазкурро дар ташкилотцои қарзии 

молиявк муайян менамояд.  

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

1. Дар Дастурамали мазкур мафцумцои асосии зерин истифода 

мешаванд: 

- ташкилотцои қарзии молиявӣ – ташкилотцои қарзк ва 

ташкилотцои қарзии исломк, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки 

миллии Тоҷикистон фаъолияти дар қонун пешбинишударо амалк 

менамоянд; 

- амалиёти бонкӣ – амалижти бонкк ва ж амалижти бонкии 

исломк, ки тибқи тартиби муқарраршуда аз ҷониби ташкилотцои 

қарзии молиявк анҷом дода мешавад; 

- хавфи амалиётӣ –  эцтимолияти ба амал омадани зарар дар 

натиҷаи номувофиқ ж нокифоя будани равандцои дохилк, захирацои 

инсонк ва низомцо ж ба мижн омадани цодисацои беруна, инчунин 

хавфи цуқуқк (ба истиснои хавфи стратегк ва хавфи  нуфузу эътибор) 

ва:  

хавфи бо сохтори номуносиб ва номуайяни ташкилии ташкилоти 

қарзии молиявк, аз ҷумла тақсими масъулият, сохтори цисоботдицк ва 

идоракунк алоқаманд;  

хавфе, ки аз сабаби стратегияцо, сижсатцо ва/ж меъжрцои 
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номувофиқ дар соцаи технологияи иттилоотк, камбудицо дар 

истифодабарии таъминоти барномавк, ба амал меояд;  

хавфи ба иттилооти номувофиқ ж истифодаи нодурусти он 

алоқаманд;  

хавфи ба идоракунии нодурусти цайати кормандон ва/ж 

кормандони бесалоцияти ташкилоти қарзии молиявк алоқаманд;  

хавфи ба омодасозии нодурусти раванди фаъолияти тиҷоратк ж 

назорати сусти риояшавии цуҷҷатцо ва қоидацои дохилк алоқаманд;  

хавфе, ки аз сабаби омилцои тасодуфк ж идоранашавандаи 

таъсири беруна ба амалижтцои ташкилоти қарзии молиявк ба амал 

меояд;  

хавфи ба талаботи қонунгузорк мутобиқат накардани цуҷҷатцои 

дохилии ташкилоти қарзии молиявк;  

хавфи бо амалцои цайати кормандони ташкилоти қарзии молиявк 

алоқаманд, ки ба фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк таъсири 

манфк мерасонад, қаллобк. 

-  аутсорсинг – чорацои маҷмӯк оид ба вогузор намудани иҷрои 

кору хизматрасоницои алоцидаи ташкилоти қарзии молиявк (кору 

хизматрасоницое, ки ба фаъолияти асосии он дохил намешавад) ба 

дигар ташкилоти хизматрасон; 

-   табдилёбии эцтимолии хавф – усуле, ки аз се унсури асоск 

иборат мебошад: даст кашидан аз хавф, кам кардани зуддияти талафот 

ж пешгирии зарар, кам намудани андозаи зарар. 

2. Риоя талаботи Дастурамали мазкур барои ташкилотицои 

қарзии молиявии зерин цатмк мебошад: 

- бонцо ва бонкцои исломк; 

- ташкилотцои қарзии ғайрибонкк ва ташкилотцои қарзии 

ғайрибонкии исломк, ки цуқуқи ҷалби амонтаро доранд; 

- ташкилотцои амонтатии қарзии хурд ва ташкилотцои амонтатии 

қарзии хурди исломк. 

3. Идоракунии хавфи амалижтк ба низоми идоракунии хавфцои 

ташкилоти қарзии молиявк дохил буда, аз ошкор, бацодицк, 

андозагирк, коцишдицк, назорат ва мониторинги хавфи амалижтк 

иборат аст. 

4.  Омилцои ба вуҷуд омадани хавфи амалижтк зерин мебошад: 

- амалцои тасодуфк ж қасдонаи шахсони воқек ва цуқуқк, ки ба 

манфиати ташкилоти қарзии молиявк муқобил мебошанд; 

- номукаммалии сохтори ташкилоти қарзии молиявк дар самти 
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тақсими ваколатцои воцидцо ва кормандон, тартиб ва расмижти 

гузарондан, сабт, бацисобгирк ва назорати амалижти бонкк, аз тарафи 

кормандон риоя нагардидани тартибу қоидацои муқарраршуда, 

бесамар фаъолият намудани назорати дохилк; 

- шароит ва цолатцои номусоиди берунк, ки аз доираи таъсир ва 

назорати ташкилоти қарзии молиявк берун мебошанд.  

5. Ҳолатцои ба вуҷуд омадани зарари амалижтк дар натиҷаи 

омилцои гуногуни хавфи амалижтк цамчун зарар тибқи намудцои 

зерин тасниф карда мешаванд:  

- суиистифода ж амалцои ғайриқонуние, ки аз тарафи кормандон ж 

бо иштироки онцо амалк мегарданд (масалан: қаллобк, дуздк, 

суиистифода аз мақоми хизматк, қасдан пинцон кардани далелцои 

гузарондани амалижти бонкк ва дигар ацдцо, бе иҷозат истифода 

бурдани низомцо ва захирацои иттилоотк); 

- амалцои ғайриқонунии шахсони бегона (тарафи сеюм) нисбат ба 

ташкилоти қарзии молиявк  (масалан: сохтакории цуҷҷатцои пардохт 

ва дигар цуҷҷатцо, бе иҷозат ба низомцои технологияцои иттилоотк 

дохил шудан); 

- аз ҷониби ташкилоти қарзии молиявк ж кормандони он вайрон 

гардидани талаботи қонунгузории мецнат (масалан, риоя накардани 

шартцои шартномаи мецнатк, расондани зарар ба саломатии 

кормандон); 

- риоя накардани қонунгузории дахлдор (аз ҷумла, қонунцои 

бонкк, зиддиинцисорк, муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадцои бо роци ҷиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории пацнкунии силоци қатли 

ом); 

- дар назди муштарижн ва дигар шахсони сеюм иҷро накардан ж 

иҷро номатлуби  уцдадорицои шартномавк, ки ба фаъолияти асоск 

алоқаманд мебошанд; 

- риоя накардани талаботи муомилоти расмк (хизматк) (масалан: 

дуруст истифода накардани маълумоти махфк ва забон як кардан аз 

рӯи нархцо); 

- осеб дидан ж гум шудани воситацои асоск ва дигар дороицои 

моддк (дар натиҷаи амалижти террористк, офатцои табик, сӯхтор ва 

дигар цолатцои фавқулода); 

- аз кор баромадани таҷцизот ва низомцо (масалан: халалдор 

шудани раванди корк (аз кор мондани) низоми автоматишудаи бонкк, 
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низоми алоқа, вайрон шудани таҷцизот); 

- дуруст ба роц намондани фаъолият, хатогк дар идоракунк ва 

иҷро (масалан: дар натиҷаи нодуруст ташкил кардани раванду 

қоидацои дохилк, нокифоя будани сатци назорат, набудани 

(номукаммалии) низоми цимоя ва тартиби дастраск ба иттилоот, 

ташкили нодурусти гардиши иттилоот дар дохили ташкилоти қарзии 

молиявк, уцдадорицои худро иҷро накардани хизматрасонцо 

(иҷрокунандагони кор) дар назди ташкилоти қарзии молиявк, роц 

додан ба хатогицо цангоми дохил кардан ва коркарди маълумот оид ба 

амалижт ва ацдцо, гум кардани цуҷҷатцо) ва ғайра. 

6.  Зарари амалижтк метавонад дар шаклцои зерин зоцир шавад: 

- пастшавии арзиши дороицо; 

- пеш аз муцлат аз цисоб хориҷ кардани (баровардани) дороицои 

моддк; 

- пардохтпулицои анҷомдодашаванда дар асоси қарори (цукми, 

цалномаи) судцо, қарори мақомоте, ки мутобиқи қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон ваколатдор шудаанд; 

- пардохтпулицое, ки ба муштарижн ва контрагентцо, цамчунин ба 

кормандони ташкилоти қарзии молиявк бо мақсади бо тартиби 

ғайрисудк ҷуброн кардани зарари бо  гуноци ташкилоти карзии 

молиявк ба онцо расида, анҷом дода мешаванд; 

- хароҷотцое, ки барои барқарор кардани фаъолияти хоҷагк ва 

рафъи камбудицо, оқибатцои садама, офатцои табик ва дигар цолатцои 

ба ин монанд сарф мешаванд. 

 

 БОБИ 2. АСОСЦОИ ТАШКИЛИИ  

НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ХАВФИ АМАЛИЖТӢ 

7. Дар ташкилоти қарзии молиявк сижсати идоракунии хавфи 

амалижтк бо назардошти андоза, хусусият ва фарогирии амалижтцои 

он тация гардида, он аз ҷониби Шурои нозиронаш тасдиқ мегардад. 

8. Сижсати идоракунии хавфи амалижтк метавонад цамчун 

цуҷҷати алоцида ж қисмати сижсати умумии идоракунии хавфцои 

ташкилоти қарзии молиявк буда, цадди аққал аз масоили зерин 

иборат мебошад: 

- мақсаду вазифацои идоракунии хавфи амалижтк бо назардошти 

самтцои афзалиятноки фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк; 

- усулцои асосии ошкор намудан, бацодицк, андозагирк, коцишжбк 

ва мониторинги хавфи амалижтк; 
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- усулцои асосии назорат, пешгӯк намудан ва кам кардани хавфи 

амалижтк (андешидани чорацо бацри нигоц доштани хавф дар он сатце, 

ки ба манфиати қарздецон, амонатгузорон (пасандоздорон), 

дорандагони суратцисобцои сармоягузорк ва устувории ташкилоти 

қарзии молиявк тацдид намекунад); 

- тартиби пешницоди цисобот ва табодули маълумот доир ба 

масъалаи идоракунии хавфи амалижтк; 

- тақсими ваколатцо ва масъулият дар байни Шӯрои нозирон, 

Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломк ва мақомоти иҷроия 

барои татбиқи қоидацои асосии идоракунии хавфи амалижтк. 

9. Сижсати идоракунии хавфцои амалижтк на камтар аз як 

маротиба дар як сол таҷдиди назар карда мешавад ва қоидаву 

тартибот ва дигар санадцои меъжрии дохилк оид ба идоракунии хавфи 

амалижтк цангоми зарурат, вале на камтар аз як маротиба дар ду сол 

бо назардошти сатци идоракунии хавфцои амалижтк дар ташкилоти 

қарзии молиявк ва таҷрибаи байналмиллалк таҷдиди назар карда 

мешаванд. Санадцои мазкур сари вақт ба кормандони дахлдори 

ташкилоти қарзии молиявк дастрас буда, аз онцо маълумоти пурра 

бояд дошта бошанд. 

10. Қоидацои асосии идоракунии хавфи амалижтк дар санадцои 

меъжрии дохилии ташкилотцои қарзии молиявк, ки зеринро муайян 

мекунанд, ба инобат гирифта мешаванд: 

- сохтори ташкилоти қарзии молиявк, тақсим ва вогузор 

намудани ваколатцо, уцдадорицои вазифавк, тартиби цамкорицои 

байни воцидцои сохторк, кормандон ва тартиби табодули маълумот; 

- тартиб, қоидаву расмижти гузарондани амалижти бонкк ва дигар 

ацдцо, сижсати цисобгирк, ташкили равандхои дохилк; 

- қоида, тартиб ва расмижти фаъолият кардани низомцои 

техникк, иттилоотк ва ғайра; 

- тартиби тация ва пешницоди цисобот ва дигар маълумот; 

- тартиби цавасманд кардани кормандон ва масъалацои дигар. 

Ҳангоми аз ҷониби ташкилотцои қарзии молиявк тағйир додани 

санадцои меъжрии дохилк ж дар тацрири нав тация ва қабул намудани 

онцо, ҷавобгӯ будани онцо ба сижсати идоракунии хавфи амалижтк 

таъмин карда мешаванд. 

11. Барои мацдуд кардани хавфи амалижтк, ташкилоти қарзии 

молиявк оид ба зерин санадцои меъжрии дохилк тация ва қабул 

менамояд: 
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- оид ба цама намуди амалижте, ки ташкилоти қарзии молиявк 

анҷом медицад; 

- оид ба бехатарии ҷисмонии дороицо, аз ҷумла талабот ба биное, 

ки дар он филиалцо, анборцо, сейфцо, цуҷҷатцо ва бойгонк ҷойгиранд, 

инчунин чорацо оид ба цифзи ҷисмонии технологияцо; 

- оид ба қабул, нигоцдорк ва цамлу нақли маблацғои пулк ва дигар 

сарватцо; 

- оид ба низомцои технологияцои иттилоотк; 

- оид ба истифодаи аутсорсинг.  

- нақшацои таъмини муназзамк ва ж барқароркунии фаъолият. 

12. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии молиявк барои 

идоракунии хавфи амалижтк масъулияти асоск дошта, бо мақсади 

фароцам овардани шароит барои идоракунии босамари хавфи 

амалижтк, он дорои ваколатцои зерин мебошад: 

- тасдиқи сижсати идоракунии хавфи амалижтк; 

- таъсиси сохтори ташкилии ташкилоти қарзии молиявк, ки ба 

қоидацои асосии идоракунии хавфи амалижтк ҷавобгӯ аст; 

- ташкили назорати пурра ва давравии санҷишцои хадамоти 

аудити дохилк нисбат ба риояшавии қоидацои асосии идоракунии 

хавфи амалижтк аз ҷониби мақомоти иҷроия ва воцидцои сохтории 

ташкилоти қарзии молиявк; 

- тасдиқи чорабиницо бацри таъмини муназзами фаъолият 

цангоми гузарондани амалижти бонкк ва дигар ацдцо, аз ҷумла нақшаи 

амал цангоми рух додани цолатцои ғайричашмдошт (нақшацои 

таъмини муназзамк ва ж барқароркунии фаъолият ); 

- бацодицк ба самаранокии низоми идоракунии хавфи амалижтк; 

- назорати фаъолияти мақомоти иҷроияи ташкилотцои қарзии 

молиявк  дар самти идоракунии самараноки хавфи амалижтк. 

13. Барои идоракунии босамари хавфи амалижтк мақомоти 

иҷроияи ташкилоти қарзии молиявк дорои ваколатцои зерин 

мебошад: 

- қабулиа мешавандмеъжрии дохилк, ки тартиб, қоидаб,  ж 

расмижти идоракунии хавфи амалижтиро муайян мекунанд, аз ҷумла 

риояи сижсати идоракунии хавфи амалижтк, ки Шӯрои нозирон тасдиқ 

кардааст; 

- тақсими ваколатцо ва масъулият оид ба идоракунии хавфи 

амалижтк дар байни роцбарони воцидцои сохтории сатци гуногун, бо 

захирацои зарурк таъмин намудани онцо, муқаррар кардани тартиби 
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цамкорк ва пешнидоди цисобот; 

-  мунтазам сижсати идоракунии хавфи амалижтиро бацогузорк 

намуда, таклифцо оид ба такмили он пешницод менамоянд; 

-  дар цолати зарар дидан дар натиҷаи ба амал омадани хавфи 

амалижтк, санҷишцои дохилк оид ба муайн намудани номукамалк дар 

низоми идоракунии хавфи амалижтк гузаронида, ба Шӯрои нозирон 

роццои бартараф кардани камбудицои ошкоршударо пешницод 

менамоянд. 

14. Бо назардошти хусусият ва миқжси фаъолият, цамчунин бо 

мақсади таҷаммӯи захирацо ва саъю кӯшишцо барои идора кардани 

хавфи амалижтк, аз ҷониби ташкилоти қарзии молиявк воциди 

сохторк ж корманди масъуле, ки барои цамоцангк ва идоракунии 

мутамаркази хавфи амалижтк ҷавобгар мебошад, таъсис дода ж тайин 

карда мешавад. 

15. Кормандони воциди сохторк ж корманди масъул оид ба 

идоракунии хавфи амалижтк бояд дорои малака ва донишу таҷрибаи 

зарурк буда, ки ба сатци мураккаби амалижтцо ва фаъолияти 

ташкилоти қарзии молиявк мувофиқ бошанд.  

16. Воциди сохторк (ж корманди масъул) оид ба идоракунии 

хавфи амалижтк вазифацои зеринро иҷро менамояд: 

- цадди ақал цар семоца дар бораи вазъи хавфи амалижтк ва 

низоми идоракунии он дар ташкилоти қарзии молиявк ба Шӯрои 

нозирон ва мақомоти иҷроия цисобот манзур менамояд; 

- дар бораи цама гуна цолатцои вайронкунии қонунгузорк ж 

санадцои меъжрии цуқуқк ва цама гуна мукотибот аз Бонки миллии 

Тоҷикистон, ки бо риоя накардани талабот алоқаманд аст, ба тарзи 

фаврк Шӯрои нозиронро огоц менамояд.   

Шӯрои нозирон вазифадор аст, ки андешидани чорацои ислоциро 

таъмин намуда, ворид кардани тағйиротро ба қоидаву тартибот, 

механизмцои назорати дохилк ва равандцо бо мақсади пешгирии 

такрор шудани ин камбудицо талаб намояд. 

17.  Дар санадцои меъжрии дохилии ташкилоти қарзии молиявк 

ваколатцо ва тартиби цамкории воциди сохторк (ж корманди масъул) 

оид ба идоракунии хавфи амалижтк бо дигар воцидцое, ки амалижти 

бонкк ва дигар ацдцоро анҷом медицанд ва барои идоракунии дигар 

хавфцои бонкк (қарзк/маблағгузорк, бозорк ва ғайра) ҷавобгаранд, 

цамчунин цамкорк бо кормандони назорати дохилк муайян мегардад. 

18.  Ташкилоти қарзии молиявк барои такмили донишу 
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маълумоти кормандонаш, аз ҷумла оид ба хавфи амалижтк вобаста ба 

иҷрои уцдадорицои вазифавии онцо, цамчунин оид ба цавасмандии 

онцо барои ошкорсозии омилцои (сабабцои) хавфи амалижтк тартиби 

дохилк қабул намуда, онро мавриди амал қарор медицад. 

 

БОБИ 3. ОШКОРСОЗИИ ХАВФИ АМАЛИЖТӢ 

19. Ошкорсозии хавфи амалижтк тацлили тамоми шароити 

фаъолияти ташкилотцои қарзии молиявиро нисбати мавҷудият ж 

имконияти ба мижн омадани омилцои хавфи амалижтии дар банди 4-и 

Дастурамали мазкур пешбинишуда дар назар дорад, ки он дар 

зинацои зерин гузаронида мешавад: 

- тацлили тағйиротцои умумии соцаи молиявк (масалан, ҷорк 

кардани технологияи нав ж навоварицои молиявк), ки ба фаъолияти 

ташкилотцои қарзии молиявк метавонанд таъсир расонанд; 

- тацлили ба хавфи амалижтк дучор шудани самтцои фаъолияти 

ташкилотцои қарзии молиявк бо назардошти афзалиятнокии онцо 

(тацияи профили хавфцои ташкилотцои қарзии молиявк); 

- тацлили амалижтцои алоцида ва дигар ацдцои ташкилотцои 

қарзии молиявк; 

- тацлили расмижти дохилк, аз ҷумла тацлили низоми 

цисоботдицк ва табаддули маълумот. 

20.  Дар марцилаи ошкорсозии хавфи амалижтк ба цолатцои боцам 

омадани ваколатцо ва масъулияти воцидцои сохтории ташкилотцои 

қарзии молиявк диққати махсус додан зарур мебошад. 

21. Барои ошкорсозии омилцои хавфи амалижтк дар давраи тация 

шудани навоварицо дар ташкилотцои қарзии молиявк, аз ҷумла 

цангоми тағйир додани сохтори ташкилк ж санадцои меъжрии дохилк, 

ҷорк кардани технологияцо ва намуди хизматрасоницои нав (аз ҷумла, 

бо истифодаи аутсорсинг) ва аз худ кардани самтцои нави фаъолият, 

онцо мавриди тацлили амиқ аз ҷониби воциди сохторк (ж корманди 

масъул) оид ба идоракунии хавфи амалижтк қарор дода мешавад. 

22. Бо мақсади таъмини шароит барои дуруст ошкор кардани 

хавфи амалижтк, цамчунин бацодиции он ташкилоти қарзии молиявк 

пойгоци тацлилии иттилоот дар бораи зарарцои амалижтии 

расонидашуда ташкил карда, дар он маълумот дар бораи намуд ва 

цаҷми зарар аз фаъолият, амалижти алоцидаи бонкк ва дигар ацдцо 

расонидашуда, цолатцои пайдоиш ва ошкор кардани он дарҷ 

мегардад. 
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Ҳангоми ташкили пойгоци тацлилии иттилоот, барои соддаву 

осон ва муқоисанамоии маълумот мумкин аст таснифи цолатцои 

зарари амалижтии дар банди 5-и Дастурамали мазкур пешбинишуда 

ва таснифи самтцои фаъолияти ташкилотцои қарзии молиявк 

истифода шавад. 

Тартиби ҷамъовари маълумот оид ба зарарцои амалижтк, шакли 

пешницод ва талабот ба мундариҷаи маълумотцои воридшуда барои 

сабт намудан дар пойгоци тацлилии иттилоот, дар санадцои меъжрии 

дохилии ташкилоти қарзии молиявк муқаррар карда мешаванд. 

23. Ташкилотцои қарзии молиявк дар баробари пешбурди 

пойгоци тацлилии иттилоот оид ба хавфи амалижтк, инчунин 

мунтазам аз манбацои гуногун дар бораи цолатцои зарари амалижтк аз 

дигар ташкилотцои қарзии молиявк маълумот ҷамъоварк намуда, 

тацлил менамоянд. 

 

БОБИ 4. БАЦОДИЦӢ ВА АНДОЗАГИРИИ 

ХАВФИ АМАЛИЖТӢ 

24. Бацодиции хавфи амалижтк ин бацодиции эцтимолияти рух 

додани ягон воқеа ж цолатро, ки ба зарари амалижтк  оварда мерасонад 

ва инчунин бацодиции цачми зарари эцтимолиро дар назар дорад. 

25. Дар санадцои меъжрии дохилии ташкилотцои қарзии молиявк  

усули бацодиции хавфи амалижтк муайян карда мешавад. 

Ташкилотцои қарзии молиявк метавонанд усулцои бацодиции 

хавфи амалижтиро мустақилона тация кунанд, ж усулцои дар амалияи 

байналмилалии бонкдорк қабулшударо истифода баранд. 

Дар амалияи байналмилалии бонкдорк усулцои зерин истифода 

бурда мешаванд: 

- тацлили омории тақсими зарари воқек; 

- усули бо хол ва вазн андозагирк кардани хавф (усули харитацои 

бацодицк); 

- моделсозк (тацлил дар асоси пешгӯицои шартк). 

26. Усулцое, ки ба тацлили омории тақсими зарари воқек асос 

жфтааст, барои пешгӯк кардани зарари эцтимолии амалижтк бо 

назардошти цаҷми зарари амалижтк, ки дар ин ташкилотцои қарзии 

молиявк дар гузашта ҷой дошт, имкон медицанд. 

Ҳангоми истифодаи ин усулцо маълумоти дар пойгоци тацлилии 

иттилоот оид ба зарари  амалижтк ҷамъгардида ба сифати маълумоти 

ибтидок истифода бурда мешавад. 
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27. Моцияти усули бо хол ва вазн андозагирк кардани хавф дар 

бацодиции хавфи амалижтк дар муқоиса бо тадбирцое, ки бацри кам 

кардани он андешида мешаванд, ифода мегардад. 

Дар асоси тацлили-экспертк нишондицандацои ахборотк барои 

идоракунии хавфцои амалижтк интихоб гардида, муцимияти нисбии 

онцо (коэффитсиенти вазн) муайян карда мешавад. Баъдан 

нишондицандацои интихобшуда ба ҷадвал (харитацои бацодицк) ҷой 

дода шуда, бо истифода аз дараҷацои гуногун бацогузорк мешаванд. 

Натиҷацои бадастомада бо назардошти коэффитсиенти вазн 

коркард шуда, аз руи самтцои фаъолияти ташкилотцои қарзии 

молиявк, навъцои алоцидаи амалижти бонкк ва дигар ацдцо байни цам 

муқоиса карда мешаванд. 

Истифодаи усули бо хол ва вазн андозагирк кардани хавф (усули 

харитацои бацодицк) дар баробари бацодиции хавфи амалижтк 

инчунин барои ошкорсозии чицатцои манфк ва мусбати идоракунии 

хавфи амалижтк имконият медицад. 

28.  Бо усули моделсозк (тацлил дар асоси пешгӯицои шартк) дар 

асоси тацлили-экспертк барои самтцои фаъолияти ташкилотцои 

қарзии молиявк, навъцои алоцидаи амалижти бонкк ва дигар ацдцо 

сенарияцои эцтимолии рух додани цодиса ж цолати марбут ба зарари 

амалижтк муайян карда шуда, модели тақсимоти зуддии такроршавк 

ва цаҷми зарар, ки баъдан барои бацодии хавфи амалижтк истифода 

мегардад, тация карда мешаванд. 

29. Ташкилоти қарзии молиявк мунтазам бацодиции хавфи 

амалижтиро дар худи ташкилоти қарзии молиявк ва таснифи онро аз 

руи самтцои фаъолияти худ, равандцои дохилк, низомцои 

технологияцои иттилоотк ва амалижту хизматрасонии бонкк анчом 

медицанд. 

Даврияти гузаронидани бацодиции хавфи амалижтк бо санадцои 

меъжрии дохилии ташкилотцои қарзии молиявк муайян карда 

мешавад. 

 

БОБИ 5. КОЦИШДИЦӢ  

ВА НАЗОРАТИ ХАВФИ АМАЛИЖТӢ 

30. Коцишдиции хавфи амалижтк андешидани маҷмӯи 

тадбирцоро барои кам кардани эцтимолияти сар задани воқеа ж цолати 

марбут ба зарари амалижтк ва ж кам ж мацдуд кардани андозаи зарари 

эцтимолии амалижтиро дар назар дорад. Дар ин маврид усулцои кам 



11 
 

кардани хавфи амалижтк бо назардошти ба инобат гирифтани 

хусусият ва миқжси фаъолияти ташкилотцои қарзии молиявк 

истифода бурда мешаванд. 

31.  Усули асосии коцишдиции хавфи амалижтк, ки дар сатци 

ташкилотцои қарзии молиявк назорат мешавад, ин тацияи сохтори 

ташкилк, қабули қоидаву расмижти дохилк барои гузарондани цар як 

амалижти бонкк ва дигар ацдцо бо назардошти кам ж пешгирк 

намудани эцтимолияти ба мижн омадани омилцои хавфи амалижтк 

мебошад. Дар ин маврид ба риояшавии усулцои тақсими ваколатцо, 

тартиби тасдиқ (мувофиқа) ва цисоботдицк аз рӯи цамаи амалижтцои 

бонкк ва дигар ацдцо ацамияти ҷиддк дода мешавад. 

32.  Назорати риояшавии қоидаву расмижти муқарраршуда дар 

доираи низоми назорати дохилк дар самтцои зерин амалк мегардад: 

- риояшавии меъжрцои муқарраршуда анҷомдиции амалижтцои 

бонкк ва дигар ацдцо; 

- мунтазам муқоисаи цуҷҷатцои аввалия ва цисобцо аз рӯи 

амалижтцои бонкк ва дигар ацдцое, ки анҷом ж баста мешаванд; 

- риояи тартиби муқарраршудаи дастраск ба иттилоот ва 

дороицои моддии ташкилотцои қарзии молиявк; 

- тарбияву бозомузии дурусти кормандон. 

33. Ба камшавии сатци хавфи амалижтк вусъат додани низоми 

автоматикунонии технологияцои бонкк ва цифзи иттилоот метавонад 

мусоидат намояд. Дар ин маврид, ташкилотцои қарзии молиявк 

табдилжбии эцтимолии хавфи амалижтиро ба назар гиранд, аз ҷумла 

цангоми коркарди дастк эцтимолияти зижди цолатцои зараровар 

(масалан, хатогк дар вақти дохил кардани маълумот) ҷой дошта бошад 

цам, андозаи зарари эхтимолк зижд ж назаррас намешавад, бо баланд 

шудани сатхи автоматизатсия эцтимолияти ба мижн омадани цолатцои 

зараровар кам мешавад, вале андозаи зарари эцтимолк метавонад хеле 

зижд бошад (масалан, роц додан ба хатогк дар таъмини барномавк ж 

халалдор шудани низомцо). 

34. Сатци намудцои алоцидаи хавфи амалижтк метавонад ба 

воситаи интиқоли хавф ж як қисми он ба шахсони сеюм, паст карда 

шавад. 

Қарор дар бораи истифодаи механизмцои интиқоли хавф 

(масалан, аутсорсинг) дар асоси натиҷацои тацлили амиқ ва бо 

дарназардошти босамарии интизорк, арзиш ва имконияти табдили як 

намуди хавф ба дигараш қабул карда мешавад. 
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Ташкилотцои қарзии молиявк дар баробари назорати сатци 

хавфи боқимонда аз рӯи андозаи хавфи амалижтии интиқолдодашуда 

низ назорат мебаранд. 

35. Ҳангоми истифодаи аутсорсинг, ба он таваҷҷуц зоцир 

мегардад, ки ташкилотцои қарзии молиявк на танцо барои натиҷацои 

ницоии фаъолият, балки барои тарзи ба даст овардани онцо низ 

масъуланд. Бинобар ин, ҷорк кардани назорат аз рӯи сатци 

эътимоднокк, сифат ва риояшавии қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон 

цангоми хизматрасонк зарур мебошад. 

Аутсорсинг дар асоси шартномацое, ки тақсими цуқуқу 

уцдадорицо ва масъулияти байни ташкилотцои қарзии молиявк ва 

ташкилоти хизматрасонро пешбинк мекунад, анҷом дода мешавад. 

Дар шартномаи хизматрасонии аутсорсинг оид ба таъмини хифзи 

иттилоот ва дастрасии Бонки миллии Тоҷикистон ба цар гуна 

маълумот мартбут ба кор ва хизматрасоницои аз ҷониби ташкилотцои 

қарзии молиявк ба ташкилоти аутсорсинг интиқолдодашуда бояд 

пешбинк шуда бошад. 

Ташкилотцои қарзии молиявк дар санадцои меъжрии дохилии худ 

тартиби танзими хавфцои марбут ба аутсорсинг, аз ҷумла хавфи қатъ 

шудани хизматрасониро пешбинк менамоянд. 

Пеш аз истифодаи аутсорсинг, ташкилотцои қарзии молиявк 

фаъолияти ташкилоти аутсорсингро тацлил гузаронида, он бояд: 

- дорои захирацои зарурк бошад ва кормандони дорои тахассуси 

мувофиқ барои иҷрои кор ва хизматрасоницои аз ҷониби 

ташкилотцои қарзии молиявк ба ташкилоти аутсорсинг 

интиқолдодашуда бошад; 

- мақсад ва вазифацои ташкилотцои қарзии молиявк дар самти 

кор ва хизматрасоницои интиқолдодашуда фацмиш дошта, мувофиқи 

онцо амал намояд; 

- аз ҷицати молиявк усутвор буда, уцдадорицои ба худ гирифтаро 

саривақт иҷро намояд. 

36. Оқибатцои молиявии хавфи амалижтиро (то ба цадди пурра 

пушондани зарари эцтимолии амалижтк) ба воситаи суғурта низ кам 

кардан мумкин аст. 

Ташкилотцои қарзии молиявк бо воситаи намудцои маъмулии 

суғуртаи молу мулк ва ж шахск метавонанд зеринро суғурта намоянд: 

- биноцо ва дигар молу мулкро (аз ҷумла, дороицои асъорк ва 

коғазцои қиматнокро) аз харобшавк, осеб дидан, гум шудан дар 
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натиҷаи офатцои табик ва дигар руйдодцои тасодуфк, цамчунин дар 

натиҷаи амали шахсони сеюм; 

- кормандонро аз цодисацои нохуш ва расидани зарар ба 

саломатк; 

- воситацои сабти иттилоот ва худи иттилоотро аз цолатцои 

вайроншавк ж гумшавк. 

Инчунин имкон дорад, ки хавфцои хоси бонкк ба таври маҷмӯк 

(полиси маҷмӯии суғуртаи ташкилотцои қарзии молиявк) ва 

намудцои алоцидаи хавфцо дар шакли ҷудогона суғурта карда шаванд 

(масалан, суғурта кардани хавфцои марбут ба эмиссия ва гардиши 

кортцои пардохт, суғурта кардани масъулияти касбии кормандон ва 

ғайра). 

Ташкилотцои қарзии молиявк ба мақсад мувофиқ будани 

истифодаи суғуртаи маҷмӯиро бо назардошти арзиши суғурта, 

эцтимолияти баамалоии цодисаи суғурташаванда ва таъсири он ба 

вазъи молиявии ташкилотцои қарзии молиявк бацо медицанд. Бацое, 

ки суғуртакунандагон дар рафти бастани шартномаи суғурта 

медицанд, метавонад барои бецтар кардани идоракунии хавфи 

амалижтк истифода гардад. 

Ҳангоми бастани шартномаи суғурта ташкилотцои қарзии 

молиявк бештар ба қоидаву расмижт ва муцлати пардохти суғуртапулк 

ацамият медицанд. 

37. Бо мақсади мацдуд кардани хавфи амалижтк ва таъмини 

муназзамии фаъолияти молиявк цангоми гузарондани амалижти 

бонкк ва дигар ацдцо, ташкилотцои қарзии молиявк маҷмӯи 

чорабиницоро, аз ҷумла дар цолатцои ғайричашмдошт тавассути 

тация ва татбиқи нақшацои таъмини муназзамк ва ж барқароркунии 

фаъолият меандешад. 

Ҳангоми тацияи нақшацои таъмини муназзамк ва ж 

барқароркунии фаъолият, ба зарари эцтимолк аз руйдодцои 

ғайричашмдошт, хароҷоти пешбинишаванда барои тация ва татбиқи 

нақшацои дахлдор, ҷаражни минбаъдаи рӯйдодцое, ки хатари зарарро 

ба мижн меоранд, бацо дода иншавад. 

Инчунин, ба хавфцои эцтимолии ночиз, вале хеле зараровар, ки 

сарчашмацои пайдоиши онцо аз назорати ташкилотцои қарзии 

молиявк берун аст, бацогузорк карда мешавад. 

38. Зери мафцуми нақшаи таъмини муназзамк ва ж 

барқароркунии фаъолияти молиявк дар Дастурамали мазкур санаде 
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(цуҷҷате) фацмида мешавад, ки он зеринро дар бар мегирад: 

- муайян кардани соцацои (ҷаражнцои) дохилии 

муцофизатшаванда; 

- сатци таъминшавандаи муцофизат (муддати муайян муътадил 

нигоц доштани фаъолият, муддати муайян дар сатци камтарини ҷоиз 

нигоц доштани фаъолият, идома додани фаъолият  дар реҷаи 

пастравии  тадриҷии фаъолият, нисбатан зудтар ва безарар қатъ 

кардани фаъолият ж раванди халалдоршуда, барқароркунии 

минбаъдаи реҷаи муътадили фаъолияти қатъгардида); 

- қоидаву расмижти гузаштан ба реҷаи садамавк ва тартиби 

фаъолият дар ин реҷа; 

- таъмини захирацои зарурк (аз ҷумла биноцо, таъмин кардан бо 

кормандони социбтахассус, таҷцизот ва техникаи цисоббарор, 

барномацо, васоити алоқа); 

- муайян кардани макони иловагии ташкилоти қарзии молиявк 

барои барқарорсозии фаъолият; 

- аз нав тақсим кардани вазифаю ваколатцо ва уцдадорицои 

воцидцои сохторк ва кормандон; 

- тартиби барқарор кардани қобилияти кории равандцо ва 

низомцои дохилии халалдоршуда ва бозгашт ба реҷаи муътадили 

фаъолият; 

- қоидацои иловагии реҷаи муътадили фаъолият, ки барои 

фароцам овардани шароити гузариш ба реҷаи садамавк ва имконияти 

бо ин реҷа фаъолият кардан, равона шудаанд (аз ҷумла, 

нусхабардории эцтижтии иттилоот дар хомацои электронк, ташкили 

бойгонии низоми автоматишуда дар коғаз); 

- тартиби ба роц мондани алоқаву робита бо тарафцои 

алоқаманд; 

- чорабиницо оид ба истифодаи аутсорсинг;  

39. Нақшацои таъмини муназзамк ва ж барқароркунии фаъолият 

дар маҷмуъ бо дигар чорабинихое, ки барои кам кардани хавфцои 

дахлдори амалижтк равона шудаанд, аз ҷумла дар асоси натиҷацои 

стресс-тестинг ва бацодиции хавфцо тация мегарданд. 

Ҳамчунин, мутобиқати нақшацои таъмини муназзамк ва ж 

барқароркунии фаъолият ба ҷанбаву хусусият ва миқжси фаъолияти 

ташкилотцои қарзии молиявк мунтазам санҷида мешавад. Ҳангоми 

зарурат ж аз рӯи натиҷацои санҷиш нақшацои мазкур метавонанд 

таҷдиди назар карда шаванд.  
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40. Ташкилоти қарзии молиявк мунтазам чорабиницои таълимк 

ҷицати таъмини фацмиши мақсаду вазифацои нақшацои таъмини 

муназзамк ва ж барқароркунии фаъолият барои кормандони худ ва 

шахсони дигари бо нақшацои мазкур алоқаманд мегузаронад. 

41. Нусхацои иловагии нақшацои таъмини муназзамк ва ж 

барқароркунии фаъолият берун аз мацалли фаъолияти ташкилоти 

қарзии молиявк, инчунин дар макони иловагии барқарорсозк, нигоц 

дошта шуда, аз тарафи якчанд корманди роцбарикунандаи масъул, ки 

ба зиммаи онцо масъулияти муайян дар доираи нақшацои зикршуда 

вогузор шудааст, дар цолатцои зарури бемонеа дастрас бошанд. 

 

БОБИ 6. МОНИТОРИНГИ  

ХАВФИ АМАЛИЖТӢ 

42. Мониторинги хавфи амалижтк бо мақсади пешгирии 

эцтимолияти зижд шудани дараҷаи хавфи амалижтк аз ҷониби воциди 

сохторк (ж корманди масъул) оид ба идоракунии хавфи амалижтк 

гузаронида мешавад. 

43. Мониторинги хавфи амалижтк бо роци мунтазам омӯзиши 

нишондицандацои фаъолияти ташкилотцои қарзии молиявк (аз 

ҷумла, нишондицандацои оморк ва ж молиявк) гузаронида мешавад. 

Ташкилотцои қарзии молиявк даврияти гузарондани 

мониторинги хавфи амалижтиро бо назардошти муцимияти он дар 

самти дахлдори фаъолият, раванди дохилк ж низоми иттилоотию 

технологк муайян менамоянд. 

44. Барои мониторинг кардани хавфи амалижтк низоми 

нишондицандацои сатци хавфи амалижтк - нишондицандацое, ки ба 

таври назариявк ж таҷрибавк бо сатци хавфи амалижтии ташкилотцои 

қарзии молиявк алокаманданд, ташкил карда мешавад. 

Ба сифати нишондицандацои сатци хавфи амалижтк метавонанд 

маълумот дар бораи миқдори амалижтцои анҷомдоданашуда ж 

нотамоми бонкк ва дигар ацдцо, афзоиши такроржбк ва цаҷми онцо, 

азкорравии кормандон, такроршавии хатогицои роцдодашаванда ва 

қоидавайронкуницо, вақти бекормонии низомцои технологияцои 

иттилоотк ва дигар нишондицандацо истифода гарданд. 

Барои цар як нишондицанда меъжрцо муқаррар мегарданд. Ин 

гуна меъжрцо имкон медицанд, ки хавфцои амалижтии барои 

ташкилотцои қарзии молиявк муцим ошкор шуда, саривақт ба онцо 

таъсири дуруст андешида шавад. 
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Ғайр аз ин, ташкилотцои қарзии молиявк даврияти 

азнавдидабароии низоми нишондицандацои сатци хавфи амалижтиро 

муқаррар намоянд. 

45. Мониторинги хавфи амалижтк цам дар сатци воцидцои 

сохторк ва цам аз рӯи худи ташкилотцои қарзии молиявк гузаронида 

мешавад. Иттилооте, ки дар рафти мониторинги хавфи амалижтк дар 

бораи тағйироти эцтимолии сатци хавф ба даст омадааст, саривақт ба 

маълумоти Шӯрои нозирон ж мақоми иҷроия ва воциди сохтории 

дахлдори ташкилоти карзии молиявк барои андешидани чорацои 

зарурк расонида мешавад. 

 

БОБИ 7. НАЗОРАТИ САМАРАНОКИИ 

НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ХАВФИ АМАЛИЖТӢ 

46. Ташкилоти қарзии молиявк тартиби анҷом додани назорати 

самаранокии низоми идоракунии хавфи амалижтиро муайян 

менамояд. 

47. Низоми идоракунии хавфи амалижтк цадди ақал на камтар аз 

як маротиба дар як сол ва цар вақт бо салоцдиди Шӯрои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявк тацти аудити дохилк қарор мегирад.  

Вазифаи аудити дохилии ташкилоти қарзии молиявк дар сами 

идоракунии хавфи амалижтк, ин назорати татбиқ шудани сижсати 

идоракунии хавфи амалижтк ва мустақилона бацогузории қоидацо, 

равандцо ва расмижти идоракунии хавфцои амалижтк мебошад. 

48. Дар санадцои меъжрии дохилии ташкилоти қарзии молиявк 

зерин муқаррар карда мешаванд: 

- тартиби барраск ва санҷиши далелцои зарари амалижтк ва 

сабабцои пайдоиши он, цамчунин тартиби истифодаи чорацои 

маъмурк нисбат ба аъзои Шӯрои нозирон, мақомоти иҷроия ва 

кормандоне, ки ба пайдоиши ин гуна хавфцо гунацкоранд; 

- шумора ва давраи бацогузорк кардани натиҷаи ин санҷишцо аз 

тарафи мақомоти идоракунии ташкилоти қарзии молиявк (мутобиқи 

ваколатцое, ки дар асоси оиннома ва санадцои меъжрии дохилии 

ташкилоти қарзии молиявк ба онцо дода шудаанд), цамчунин 

бацодиции сатци идоракунии хавфи амалижтк дар ташкилоти қарзии 

молиявк. 

49. Дар цолати ба мижн омадани зарари амалижтк ташкилоти 

қарзии молиявк онро ба натиҷаи бацогузорицои дурнамои ба зарари 

амалижтк, ки дар давраи дахлдор муайян шуда буд, муқоиса намуда, 
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сабабцои фарқияти онцоро тацлил карда, ба тартибу усулцои 

истифодашуда идоракунии хавфи амалижтк тағйироти лозимк ворид 

менамояд.  

50. Бо мақсади ошкор кардани сарчашмаи хавфи амалижтк, ки 

пештар ба цисоб гирифта нашуда буданд, ташкилоти қарзии молиявк 

мунтазам равандцо, расмижту қоидацо ва низомцои 

истифодашавандаи технологияцои иттилоотиро аз нав таҷдиди назар 

менамояд. Шумора ва даврацои таҷдиди назари онцо бо санадцои 

меъжрии дохилии ташкилоти қарзии молиявк тибқи талаботи 

Дастурамали мазкур муайян карда мешавад. 

51. Бо мақсади назорати самаранокии низоми идоракунии хавфи 

амалижтк, ба қадри зарурат таҷдиди назар намудани қоидацои асосии 

идоракунии хавфи амалижтк дар асоси тацлили зерин ба анҷом 

расонида мешавад: 

- дар кадом сатц қарор доштани идоракунии хавфи амалижтк; 

- таҷрибаи байналмилалк дар соцаи идоракунии хавфи амалижтк; 

-тағйироту дигаргуницое, ки дар бозорцои молиявк ба мижн 

меоянд; 

- дигар омилцои дохилк ва беруна, ки ба нишондицандацои 

фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк метавонанд таъсир расонанд. 

 

БОБИ 8. ИФШОИ МАЪЛУМОТ  

ОИД БА НИЗОМИ ИДОРАИ ХАВФИ АМАЛИЖТӢ 

52. Ташкилоти қарзии молиявк ба сацомон, иштирокчижн, 

қарздецон, амонатгузорон (пасандоздорон), дорандагони 

суратцисобцои сармоягузорк ва дигар муштарижн, аудиторони 

берунк, оҷонсицои бацогузорк (рейтингк) ва дигар шахсони 

манфиатдор маълумотро оид ба низоми идораи хавфи амалижтк (аз 

ҷумла, дар таркиби цисоботи солона) мерасонад.  

53. Дараҷаи мушахасси маълумоти ифшошаванда бояд бо 

хусусият ва миқжси фаъолияти ташкилоти қарзии молиявк  

мувофиқат намояд. 

 

БОБИ 9. ПЕШНИЦОДИ ЦИСОБОТ  

БА БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

54. Ташкилоти қарзии молиявк ба воциди сохтории  Бонки 

миллии Тоҷикистон оид ба назорати бонкк цисоботи зеринро 

пешницод менамояд: 
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- оид ба цама гуна цодисаи дорои хавфи амалижтии моддк, ки 

боиси зарар ба маблағи 5 000 (панҷ цазор) сомонк ва зижд аз он оварда 

расонидааст, на дертар аз 24 соат пас аз ба вуҷудомадани цодиса; 

- тибқи замимаи Дастурамали мазкур цар семоца цисобот оид ба 

мониторинги цодисацои хавфи амалижтк, ки боиси зарар ба маблағи 5 

000 (панҷ цазор) сомонк ва зижд аз он оварда расонидааст  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Замима 

Дастурамали № ___ 

“Дар бораи ташкили низоми идоракунии 

 хавфи амалижтк дар ташкилотцои қарзии молиявк” 

 
Цисобот оид ба цодисацои хавфцои амалиётӣ, 

ки ба зарар дар цаҷми 5000 сомонӣ ва зиёд оварда расонидаанд 

______________________________________ аз «___» _________________ 20__с. 
                                                                                                                          (номи ташкилоти қарзк) 

 

№ Тасвири 

цодисацои 

хавфи 

амалижтк, 

ки ба 

зарари 

ташкилоти 

қарзк 

оварда 

расонида- 

анд 

(сабабцои 

зарар) 

Ҷойи 

корие, ки 

дар он  

цодисацои 

хавфи 

амалижтк 

рӯй 

доданд 

  

Шакл ва цаҷми оқибат аз амалигардонии цодисацои амалиётцои хавфнок (бо сомонӣ) 
 

Ҷаримацо

и ҷорк ва 

рӯжнида-

шуда, ки 

дар асоси 

қонун- 

гузорк 

муқаррар 

шудаанд 

Хароҷот- 

цои судк 

ва 

ҷаримацои 

дар асоси 

қарори суд 

ситонида-  

шуда 

Ҷуброни 

ғайри- 

судии  

кормандон 

 

 

Ҷуброни 

ғайри- 

судии 

мушта- 

рижн 

 

 

Дороицои 

моддии пеш 

аз мӯцлат аз 

цисоб 

бароварда- 

шуда 

 

Хароҷотцои бо 

бартараф 

намудани 

натиҷацои ба 

амал омадани 

хавфи 

амалижтк 

алоқаманд 

 

Зарарцои 

дигари аз 

цисоби 

захира 

пушонида- 

нашуда 

 

Коциши  

арзиши 

дороицо 

 

 

Дигар 

(намуди 

онцо қайд 

карда 

мешаванд) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                      

2                      

...                      


