
Бо қарори Ражсати 

Бонки миллии Тощикистон 

аз “ ___” ________с. 20____, №__ 

тасдиқ шудааст 
 

 

Дастурамали №  

"Дар бораи тартиби додани қарз ва цисоб кардани фоиз дар 

ташкилотцои қарзӣ" 

 

Дастурамали №  “Дар бораи тартиби додани қарз ва цисоб кардани 

фоиз дар ташкилотцои қарзк” (минбаъд дар матн - Дастурамал) тибқи 

талаботи қисми 2 моддаи 3 ва қисми 5 моддаи 29 Қонуни Ҷумцурии 

Тощикистон "Дар бораи фаъолияти бонкк" ва моддацои 20, 21, 23 Қонуни 

Ҷумцурии Тощикистон “Дар бораи ташкилотцои маблағгузории хурд” 

тация шуда, тартиби кор бо қарз ва цисоб кардани фоизи қарзро дар 

ташкилотцои қарзк муайян менамояд. 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

1. Мақсади асосии Дастурамали мазкур ин муқаррар намудани 

цадди ақали талаботцо оид ба низоми босамари идоракунии хавфи 

қарзк, додани қарз ва тартиби цисоб намудани фоизи қарз дар 

ташкилотцои қарзк мебошад. 

2. Дар Дастурамали мазкур мафцумцои асосии зерин истифода 

мешаванд: 

- қарз - маблағе, ки аз щониби ташкилоти қарзк ба қарзгир бо 

шартцои пардохти фоиз ва баргардонидан ба муцлати муайян дода 

шудааст. Уцдадорицои зерин низ ба "қарз" баробар дониста 

мешаванд: 

а) кафолатцо ва цамаи дигар уцдадорицои ғайритавозунии ба онцо 

монанд, ки ташкилотцои қарзк ба шахсони дигар содир кардаанд; 

б) овердрафтцо, новобаста аз сабаби пайдоиши онцо; 

в) аккредитивцо; 

г) аз щониби ташкилотцои қарзк даржфти цар гуна цущщати қарзии 



шахсе, ки аз рӯи он ӯ ба сифати векселдицанда, трассант ж кафил 

(щавобгарк бар дӯш дорад) баромад мекунад; 

ғ) амалижти факторингк; 

д) амалижти ищораи молиявк (лизинг); 

е) маблағгузории ацдцои тищоратк, аз щумла форфейтингк; 

ж) қарзцои ипотекк, истеъмолк; 

ж) кортцои қарзии бонкк; 

з) цама гуна уцдадории қонунк оид ба додани қарз; 

 

       - қарзи хурд – қарзе, ки аз щониби ташкилотцои маблағгузории хурд 

ба қарзгир бо шартцои пардохти фоиз ва баргардонидан ба муцлати 

муайян дода шудааст ва маблағи он аз андозаи муқаррарнамудаи Бонки 

миллии Тощикистон зижд намебошад; 

- цудуди қарздицӣ - андозаи ницоии цамаи қарзцои ба як қарзгир 

ва ж ба гурӯци қарзгирон дар мащмӯъ додашуда мебошад. Ташкилотцои 

қарзк метавонанд меъжрцои иловагиро на бештар аз меъжрцои 

муқаррарнамудаи Бонки миллии Тощикистон муқаррар намоянд; 

- хавфи қарзӣ -  хавфи ба мижн омадани харощот (зарар) дар 

натищаи аз тарафи муштарк вайрон карда шудани шартцои ибтидоии 

шартнома (қарордод) оид ба ищрои уцдадорицои пулии ба зимма 

гирифтаи вай цангоми гузаронидани амалижти қарзк, лизингк, 

факторинг, форфейтинг, амалижти додани кафолати бонкк ва дигар 

амалижтцо; 

- меъжри фоизи қарз - ин ифодаи фоизк мебошад, ки нисбат ба 

қарз ва барои давраи муайяни цисобкунии он муқаррар карда мешавад. 

Давраи цисобкунии фоизи қарз бо шартномаи байни ташкилоти қарзк 

ва муштарк муайян карда мешавад ва мацдуд намебошад (яъне давра 

метавонад: як рӯз, як цафта, як моц, ду моц, семоца, нимсола, яксола ва 

ғайра тибқи мувофиқаи муштарк ва ташкилоти қарзк муқаррар карда 

шавад); 

- меъжри самараноки фоизии солона - ифодаи фоизие мебошад, 

ки тибқи он фоизи қарз бо назардошти тамоми пардохтцои 

хизматрасонии қарз, ки аз щониби муштарк ба ташкилоти қарзк 

пардохта мешавад, цисоб карда мешавад; 

- маблағи фоизи қарз - цама маблағцое мебошанд, ки қарзгиранда 

барои истифодаи қарз ба ташкилоти қарзк пардохт менамояд. 



          - скоринги қарзӣ – ин низоми бацогузории қобилияти 

қарзадокунии муштарк, дар асоск усулцои ададии оморк. 

          - гарав - тарзи таъмини ищрои уцдадориест, ки вобаста ба он 

кредитор оид ба уцдадории бо гарав таъмингардида (гаравгир) цуқуқ 

дорад дар цолати ищро накардани ин уцдадори аз щониби қарздор аз 

арзиши молу мулки ба гарав гузошташуда нисбат ба дигар қарздорони 

шахсе, ки ин молу мулк аз они ӯ аст (гаравдец), талаботашро қонеъ 

гардонад, ба истиснои цолатцои муқаррарнамудаи қонун; 

-  шахси вобаста - мафцуми “шахси вобаста”, ки дар Дастурамали 

мазкур пешбинк шудааст, мутобиқи тавзецоти цамин мафцум дар 

Қонуни Ҷумцурии Тощикистон “Дар бораи фаъолияти бонкк” муайян 

карда мешавад. 

      3. Андозаи ницоии қарзцо ба қарзгирон тибқи талаботи 

қонунгузории бонкк ва санадцои меъжрии цуқуқии Бонки миллии 

Тощикистон муқаррар карда мешаванд. 

      4. Ташкилоти қарзк уцдадор аст, ки меъжри фоизи қарз ва меъжри 

самараноки фоизии солонаи қарзро дар шартномаи қарзк нишон дицад. 

      5.  Агар тартиби дигаре пешбинк нагардида бошад, цущщатцои 

пешбининамудаи ин Дастурамал метавонанд дар шакли электронк 

тартиб дода, нигоцдорк ва ба тарзе тасдиқ карда шаванд, ки ин имкон 

медицад, ки минбаъд розигии муштарижн ба даст оварда шавад. 

 

БОБИ 2. СИЖСАТИ ҚАРЗӢ ВА КУМИТАИ ҚАРЗИИ  

ТАШКИЛОТИ ҚАРЗӢ 

       6. Санадцои меъжрии дохилии ташкилотцои қарзк, ки сижсати 

қарзии онцоро танзим менамояд, бо назардошти талаботи Дастурамали 

мазкур аз щониби Шӯрои нозирон (Шӯрои парасторон), тасдиқ карда 

мешаванд. 

       7. Санадцои меъжрк цамаи муқаррароти асосиеро, ки ба додани 

қарзцо дахл доранд - намуди асъори қарз, меъжри фоизк, цащм ва 

мақсади қарз, вазифацои сижсати қарзк, тақсими масъулият ва салоцияти 

кормандони ташкилоти қарзк дар соцаи қарздицк, сижсат нисбат ба 

таснифу тацлили сандуқи қарзк, цамшунин циссащудокуницои дахлдор ба 

суратцисоби захирацо, иншунин шорацоеро, ки цангоми ба мижн омадани 

қарзцои мушкилситон андешида мешаванд, бояд дар бар гиранд. 



         8. Ташкилоти қарзк метавонад ба шахсони воқек ва цуқуқк ва 

социбкорони хурду мижна қарзцои гурӯци низ пешницод намояд. 

         9. Ташкилоти қарзк цангоми таблиғи мацсулотцои қарзии худ 

наметавонад аз рекламацои нодуруст, бевищдона ва бардуруғ, истифода 

барад. 

           10. Ташкилотцои қарзк дар раванади муаррифк намудани 

мацсулотцои қарзии худ, аз он щумла, мацсулотцои қарзии нав, иқдомцои 

гуногун ва ғайра, цуқуқ надоранд аз воситацои таблиғотк ва маълумотцои 

нодурусту, бардурӯғ истифода намоянд. 

     11. Дар бонкцо ва ташкилотцои амонатии қарзии хурд барои амалк 

намудани сижсати қарздицк бо қарори Шӯрои нозирон Кумитаи қарзии 

Саридора дар цайати на камтар аз 5 нафар ташкил карда мешавад. Ба 

цайати Кумитаи қарзк, ки мақоми кории дастащамъии ташкилоти қарзк 

мебошад, намояндагони роцбарияти ташкилоти қарзк, иншунин 

роцбарони воцидцои сохтории қарзк, цуқуқ, шӯъбаи амалижт бо 

муштарк (фронт-офис) ва дигар хадамоти ташкилоти қарзк дохил 

мешаванд. 

Шӯрои нозирони (парасторони) ташкилоти қарзк Кумитаи 

қарзиро цамшун мақоми коллегиалк дар цайати на камтар аз 5 нафар 

аъзо, бо назардошти 1 нафар намоянда аз цайъати роцбарияти 

Саридора, ва 1 нафари дигар аз цисоби роцбарони воцидцои сохтории 

масъули Саридораи ташкилоти қарзк таъсис медицад.  

Кумитаи қарзии Саридораи ташкилоти қарзиро муовини раиси 

Ражсат ж шахси дигари ӯро ивазкунанда роцбарк мекунад. 

 Барраск ва қабули қарор оид ба додани қарзцои "калон", қарз ба 

шахсони вобаста, қарзцои боваринок, кафолатцо танцо ваколати 

истисноии Кумитаи қарзии Саридораи ташкилоти қарзк мебошад. 

      12.Ташкилоти қарзии хурд ва фонди қарзии хурд барои амалк 

намудани сижсати қарздицк вобаста ба сохтори худ метавонанд Кумитаи 

қарзк ташкил намоянд. 

      13. Саридораи ташкилоти қарзк дар асоси санадцои меъжрии дохилк 

барои филиалцои худ Кумитацои қарзк ташкил намуда, барои амалк 

намудани сижсати қарздиции филиалцо талабот муқаррар менамояд. 

      14. Цамзамон пешбинк гардидани таъсиси Кумита қарзк, аъзожни он 

(иншунин дар цолатцои зарурк иштироки (фосилавии) намоянда аз 

Саридора), ваколатцо ва тартиби ба роц мондани фаъолияти он дар 



сатци филиал, МХБ ва МХМХ-цои ташкилотцои қарзк вобаста аз 

мацдудиятцои маблағи қарз дар Дастурамали мазкур ба мақсад мувофиқ 

мебошад). 

     15. Барои филиалцо Кумитаи қарзк 3 нафар аъзои Кумита кофк 

мебошанд, аммо щицати коциш додани сатци хавфи қарзк, 5 нафар аъзо 

тавсия дода мешавад. 

      16. Кумитаи қарзии Саридораро муовини раиси Ражсати ташкилоти 

қарзк, ки сарпарасти воциди сохтории дар самти қарздицк намебошад 

роцбарк менамояд. 

      17. Цамаи масъалацое, ки ба додан ва ж надодан, интиқол, фурӯш 

цамшунин аз суратцисоб хорищ кардани қарзцо, кафолатцо, уцдадорицо, 

супоришномацо ва дигар ивазкунандацои ба онцо баробар 

алоқаманданд, дар щаласацои Кумитаи қарзк барраск карда мешаванд. 

      18. Низомномаи Кумитаи қарзии бонкцо ва ташкилотцои амонатии 

қарзии хурдро Шӯрои нозирони ташкилоти қарзк тасдиқ менамояд, ки 

дар он салоцият ва тақсими ваколат оид ба додани қарз, аз щумла цудуди 

маблағи қарз, иншунин даращаи пуррагии щавобгарк оид ба қарзцои 

додашуда муқаррар карда мешавад. 

      19. Қарзцое, ки додани онцоро Кумитаи қарзии Саридора рад 

кардааст, ягон шахси алоцидаи ташкилоти қарзк цуқуқи додани онцоро 

надорад. 

 

БОБИ 3. КОРГУЗОРӢ БО ҚАРЗЦО 

       20. Ташкилоти қарзк мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон 

ва санадцои меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тощикистон сабтцои 

цущщатиро дар шакли парвандаи алоцида барои цар як қарзгир ба роц 

мемонад. Сабтцои мазкур цамаи маълумоти зарурк дар бораи қарзгирон 

шартцои додани қарз ва талабот дар бораи мубодилаи маълумот ба 

Бюрои таърихи қарзро дар бар мегирад.  

       21. Оид ба цисобгирии маълумот дар хусуси дараща ва шаклцои 

робитаи мутақобилаи қарзгирони ташкилоти қарзк, ки қарздории онцо 

цангоми муайян кардани цудуди қарздицк щамъ карда мешаванд, 

ташкилоти қарзк дар китоби алоцида сабт ворид менамояд. 

       22. Ташкилоти қарзк қабл аз пешницоди қарз ба муштарк (то ба 

имзо расонидани шартномаи қарзк), бо таври хаттк маълумот дар бораи 

цамаи намудцои қарзцои додашаванда, шартцои қарз, шартцои пардохт 



(муцлатцои воқеии пардохти қарзи асоск ва фоиз), арзиши умумии қарз, 

огоцк дар бораи додани маълумот ба Бюрои таърихи қарз, намудцои 

таъминоти қабулшаванда ва ғайраро пешницод менамояд. 

Маълумотномаи мазкур дар шакли варақаи деворк ж китобшаи 

ташвиқотк тартиб дода мешавад, ки аз щониби Ражсати (Роцбари) 

ташкилоти қарзк тасдиқ мегардад.  

       23. Ташкилоти қарзк уцдадор аст, ки тамоми маълумотцоро дар 

бораи фаъолият ва цолати молиявии муштарк, ки цангоми 

хизматрасонк ва муносибат бо муштарк ж бо шахси сеюм маълум 

шудааст ва ошкор кардани он мумкин аст ба муштарк зижни моддк ж 

маънавк расонад мутобиқи талаботи моддаи 48, боби 8 Қонуни 

Ҷумцурии Тощикистон “Дар бораи фаъолияти бонкк” ва моддаи 27 

Қонуни Ҷумцурии Тощикистон “Дар бораи ташкилотцои маблағгузории 

хурд” нигоцдорк менамояд. 

     Маълумот мазкур бояд мутобиқи талаботи санадцои меъжрии 

цуқуқии Бонки миллии Тощикистон тартиб дода ва ба муштарк 

пешницод карда шавад. 

 

БОБИ 4. БАРРАСИИ ДАРХОСТ БАРОИ ГИРИФТАНИ ҚАРЗ 

 

      24. Кор оид ба додани қарз аз лацзаи қабул кардани дархост аз 

муштарк оғоз мегардад. Шахсоне, ки ба баррасии дархостцо барои 

гирифтани қарз машғуланд, амалцои зеринро анщом медицанд: 

      25. Марцилаи аввали пешницоди қарз ба муштарк аз лацзаи қабул 

гардидани дархост оғоз гардида, дар баробари он шахсони масъули 

соцаи қарздиции ташкилоти қарзк ӯцдадоранд амалцои зеринро ищро 

намоянд:   

а) мавриди барраск қарор додани дархост ва дигар маълумотцои 

мушаххас оид ба худи муштарк, фаъолияти ӯ, ва иншунин мақсад ва 

самти истифодашавии қарз аз щониби ӯ;  

б) омӯзиши қарзгир бо щалби маълумоти пурра дар бораи худи 

қарзгир ва он соцаи иқтисод, ки вай ният дорад маблағи гирифташударо 

бо он истифода намояд; 

в) дар цолати мавщуд будани модели скоринг барои қарзцои хурд, 

ки аз щониби мақоми дахлдор (Шӯрои нозирон/парасторон) ж кумитаи 



қарзии ташкилоти қарзк тасдиқ шудааст, онцо метавонад баъди ба 

расмият даровардани цущщатцои дахлдор, қарор дар бораи додан ж рад 

кардани қарзцои хурдро қабул намояд; 

г) маълумоти дахлдор аз Бюрои таърихи қарз мутобиқи Қонуни 

Ҷумцурии Тощикистон "Дар бораи таърихи қарз (кредит)" гирифта 

мешавад; 

    ғ) гузаронидани сӯцбат (гуфтугӯи телефонк) бо қарзгир ж 

намояндаи ваколатдори он, ки дар щаражни он симои ибтидоии равонии 

қарзгир муайян карда шуда, салоцият ва омодагии касбии ӯ ошкор 

мешавад; 

д) аз қарзгир - шахси цуқуқк  дархост намудани бастаи цущщатцое, 

ки имкон медицанд цолати ӯ маълумоти пурра арзжбк шавад, аз щумла: 

- дархост барои гирифтани қарз бо қайди мақсад, маблағи 

дархостшаванда, муцлат, манбаи пардохти қарз ва шартцое, ки дар 

асоси онцо қарз гирифта мешавад; 

- цущщатцои таъсиск барои шахсони цуқуқк; 

- цисоботи молиявк бо қайди мақомоти андоз; 

- цисоботи тавозунк, цисоботи фоида ва зижн ва гардиши 

маблағцои пулк бо қайди мақомоти андоз 

- нусхаи маълумотнома аз мақомоти андози щойи бақайдгирк дар 

хусуси надоштани қарз дар назди бущет; 

- нақшаи тищоратк; 

- пурсишномаи намунавии пуркардашуда; 

- варақа бо намунаи имзои шахсоне, ки цуқуқи имзои аввал ва агар 

пешбинк шуда бошад имзои дуюм; 

- дурнамои гардиши маблағцои пулии қарзгир;  

- дурнамои фаъолияти қарзгир; 

- рӯйхати молу мулк бо нишон додани арзиш ж таъминоти дигаре, 

ки метавонад аз щониби қарзгир ба сифати таъмини бозгардонии 

қарз пешницод шаванд; 

- цущщатцои дигаре, ки ташкилоти қарзк пешницоди онцоро аз 

қарзгир бо санадцои дохилии хеш муқаррар  намудааст. 

е) номгӯи цущщатцои дархостшаванда барои қарзгир-шахси воқек ва 

барои қарзгир-шахси цуқуқк дар алоцидагк бо санадцои дохилии 

ташкилоти қарзк аз рӯи намуди қарз  муқаррар карда мешаванд; 

- бо тартиби цатмк ба қарзгири эцтимолк дар бораи афзалият, 



моцият ва оқибати пешницоди маълумот дар бораи таърихи қарз ба 

Бюрои таърихи қарз шарц дода шавад; 

- дар баробари цущщатцои пешбинишуда, дар парвандацои қарзии 

муштарижн бояд маълумотнома дар цащми 1 варақ бо андозаи цуруфи на 

камтар аз 22, ки дар он шартцои асосии қарз нишон дода шудаанд, 

щойгир карда шавад. Дар маълумотнома бояд имзои муштарк оиди бо 

шартцои қарз шинос шудани он мавщуд бошад.; 

       - дар цолати зарурк, талабот ба шакл ва мундарищаи маълумотнома 

аз щониби ташкилоти қарзк муайян карда мешавад. Маълумотномаи 

мазкурро мумкин аст дар шакли электронк нигоц дошта ва тавре тасдиқ 

карда мешавад, ки ин имкон медицад минбаъд аз муштарк дар бораи 

шиносок бо шартцои қарз тасдиқи худро гирад. 

      26. Аз қарзгир дархост намудани бастаи цущщатцое, ки имкон 

медицанд цолати маълумоти пурра арзжбк шавад, аз щумла: 

а) аз қарзгир – шахси воқек дархост намудани цадди ақалли 

цущщатцои зерин: 

- ариза барои гирифтани қарз бо зикри мақсад, маблағи 

дархостшаванда, муцлат, манбаи пардохти қарз ва шартцое, ки дар асоси 

онцо қарз гирифта мешавад; 

- нусхаи шиноснома; 

- нусхаи шиносномаи зомин, цангоми истифодаи замонат; 

- нусхаи цущщати рақами мушаххаси андозсупорандаро 

тасдиқкунанда; 

- нусхаи шацодатнома, патент ва ж дигар цущщати тасдиқкунандаи 

кору фаъолияти қарзгир, цангоми пешницоди қарз ба социбкорон; 

- нақшаи корк, цангоми пешницоди қарз ба социбкори инфиродк; 

- рӯйхати молу мулк бо нишон додани арзиш ж таъминоти дигаре, 

ки метавонад аз щониби қарзгир ба сифати таъмини бозгардонии қарз 

пешницод шаванд; 

б) аз қарзгир – социбкори инфиродк дархост намудани цадди 

ақалли цущщатцои зерин:  

- нусхаи цущщати рақами мушаххаси андозсупорандаро 

тасдиқкунанда; 



- нусхаи шацодатнома, патент ва ж дигар цущщати тасдиқкунандаи 

кору фаъолияти қарзгир; 

- нақшаи корк, 

-  рӯйхати молу мулк бо нишон додани арзиш ж таъминоти дигаре, 

ки метавонад аз щониби қарзгир ба сифати таъмини бозгардонии қарз 

пешницод шаванд; 

- цущщатцои дигаре, ки ташкилоти қарзк пешницоди онцоро аз 

қарзгир  бо санадцои дохилии хеш муқаррар  намудааст. 

     27. Агар ба сифати таъмини қарзи гирифташаванда кафолатнома ж 

замонат истифода шавад, дар ин маврид омӯзиши кафил ж зомин, обрӯю 

эътибори касбии он, доштани қобилияти қарзадокунк, масъулият ва 

омодагк барои ищрои уцдадорицо муайян карда мешавад. 

     28. Цамаи амалцои кормандон оид ба омӯхтани қарзгир, ки дар боло 

номбар шуданд, дар асоси цущщатцои дохилии ташкилоти қарзк, ки 

салоцият ва уцдадорицои вазифавии кормандони мазкурро муайян 

мекунад, амалк карда мешаванд. 

     29. Аз щониби ташкилоти қарзк цамаи дархостцо барои гирифтани 

қарз, новобаста аз қарори қабулгардида оид ба дархост дар дафтари 

цисобгирк (дар цомилцои қоғазк ва электронк) сабт карда мешаванд. 

     30. Баъд аз ищро гардидани цамаи талаботи дар боло зикршуда, 

шахсоне, ки қарзгирро меомӯзанд (шун қоида, онцо кормандоне 

мебошанд, ки ба сатци аввали шахсони масъули додани қарз қарздицк 

дохил мешаванд), дар асоси маълумоти омодашуда оид ба додан ва ж 

надодани қарз ба қарзгир хулоса пешницод менамоянд. 

     31. Қарор оид ба додан ж надодани қарз дар бонкцо ва ташкилотцои 

амонатии қарзии хурд бо иштироки корманди ваколатдор дар Кумитаи 

қарзк қабул карда мешавад. Дар  фондцо ва ташкилотцои қарзии хурд 

бошад, қарор оид ба додан ж надодани қарз метавонад бо иштироки 

корманди ваколатдор дар Кумитаи қарзк аз щониби  шахсони масъул 

тибқи муқаррароти санадцои меъжрии дохилк  қабул карда шавад. 

      32. Кумитаи қарзк метавонад щицати санщиши иловагк ва пурра 

намудани маълумот дар бораи муштарк барои такмили хулоса қарор 

қабул намояд. 

      33. Қарори оид ба додан ва ж надодани қарз цущщати дохилибонкк ба 

шумор рафта, нусхаи он ба муштарк дода намешавад. Дар цолати 

мувофиқат накардани дархости қарз ба талаботи намуди қарз, 



ташкилоти қарзк цуқуқ дорад қарз надицад ж маблағ ва муцлати қарзи 

дархостшударо кам намояд. 

      34. Оид ба қарори дахлдор ба муштарк бо таври шифоцк маълумот 

дода мешавад ва бо талаби муштарк ташкилоти қарзк метавонад ба ӯ 

маълумоти хаттк ирсол намояд. Мундарищаи қарор дар намуди 

электронк сабт жфта, нусхаи аслии қарор дар парвандаи қарзгир дӯхта 

мешавад. 

      35. Ташкилоти қарзк вобаста ба андозаи қарз, муцлати кор бо 

дархост, омӯзиши цущщатцо, огоц намудани муштарк дар хусуси рад 

кардани додани қарз ва ғайраро муқаррар менамояд, аз щумла: 

      - дархост барои гирифтани қарз дар давоми то 5 рӯзи корк аз лацзаи 

ворид гардидани он барраск карда мешавад; 

       - тацлили цущщатцо ва қабули қарор вобаста аз маблағи қарз дар 

бонкцо то 500 000 (панщсад цазор) сомонк - дар муддати то ду цафта ва 

зижда аз 500 000 (панщсад цазор) сомонк - то як моц аз лацзаи пешницоди 

цущщатцо амалк мегардад; 

       - тацлили цущщатцо ва қабули қарор вобаста аз маблағи қарз дар 

ташкилотцои маблағгузории хурд то 100 000 (сад цазор) сомонк - дар 

муддати то ду цафта ва зижда аз 100 000 (сад цазор) сомонк - то як моц аз 

лацзаи пешницоди цущщатцо амалк мегардад;  

огоцк дар хусуси рад кардани додани қарз дар давоми то се рӯзи корк аз 

лацзаи қабули қарор амалк карда мешавад; 

     - робитаи доимк бо қарзгир, цангоми зарурат, санщиши истифодаи 

қарз. 

      36. Ташкилоти қарзк дар цущщатцои дохилии худ муцлатцои дар 

банди 35 Дастурамали мазкур пешбинишударо вобаста бо андозаи 

қарзцои пешницодшаванда дар цудуди он аниқ менамояд. 

      37. Риояи раванди баррасии дархости муштарк дар бораи додани 

қарз аз щониби мақомоте, ки дар ташкилоти қарзк назорати дохилиро 

амалк менамояд, дар асоси дафтари цисобгирии дархостцо ва дигар 

цущщатцои дохилк, мунтазам зери назорат ва санщиш қарор мегирад. 

 

БОБИ 5. БАСТАНИ ШАРТНОМАИ ҚАРЗӢ 

 

      38. Муносибатцои ташкилоти қарзк бо муштарк оид ба додани қарз 



ва баргардонидани он тибқи шартномаи қарзк, қонунгузории Ҷумцурии 

Тощикистон ва Дастурамали мазкур танзим карда мешавад. 

      39. Цангоми бастани шартномаи қарзк (аз ҷумла дар шакли 

электронӣ) дар он цамаи шартцое, ки мувофиқи онцо қарз дода 

мешавад, пешбинк мегардад, аз щумла: маблағ, муцлат, намуди асъор, 

меъжри фоиз, таърихи бастани шартнома, тартиби додани қарз, 

таъминнокк (агар зарур дониста шаванд), тартиби додан ва манбацои 

пӯшонидани қарз, тартиби пардохти қарз дар цолати ба таъхир 

афтодани он, ж дар цолати азнавташкилдиции шахсони цуқуқк, 

мушаххасоти тарафцо, маълумот оид ба пешницоди таърихи қарзи 

муштарк ба Бюрои таърихи қарз бо огоц намудани ӯ. 

      40. Тибқи шартцои пешбининамудаи қонун, бидуни тамоси мустақим 

бо тартиби муқарраркардаи ташкилоти қарзк бо истифода аз воситацои 

мушаххаси шахси воқек, ки дар Дастури 200 муқаррар шудааст, 

шартномаи қарзк бастан мумкин аст. 

      41. Ҷадвали пардохти қарз бо тавсифи муфассали тартиб ва муцлати 

пардохт тация ва якщоя бо шартнома имзо гардида, ба шартномаи қарзк 

замима карда мешавад. 

      42. Бо мақсади мутобиқати фаъолияти қарзгир ба нақшаи кории 

пешницодшуда, дурнамои гардиши маблағцо, риоя ва назорати щадвали 

пардохти қарз, дар шартномаи қарзк пешницоди цисоботи молиявк аз 

щониби қарзгир бо нишон додани муцлат, дар давраи истифодаи 

маблағцои қарзк, пешбинк карда мешавад. Ташкилоти қарзк метавонад 

бо мақсади мониторинги қарз аз қарзгир цущщатцои дигари ба ищрои 

назорат алоқамандро талаб намояд. 

      43. Дар шартнома цамаи намудцои щавобгарии тарафцо ва шорацое, ки 

дар цолати ищро нагардидани уцдадорицо андешида мешаванд, 

мушаххас пешбинк ва муқаррар карда мешавад. 

      44. Миқдори нусхаи шартномаи басташаванда набояд аз миқдори 

тарафцое, ки онро мебанданд, камтар бошад. Цар як тарафи 

иштирокдори шартнома бояд нусхаи аслии шартномаи қарзиро, ки аз 

щониби тарафцо ба имзо расидааст, гирад. Шартномаи қарзк набояд 

хилофи қонунгузории щории Ҷумцурии Тощикистон ва санадцои 

меъжрии хуқуқии Бонки миллии Тощикистон бошад. 

      45 Ташкилоти қарзк цуқуқи яктарафа тағйир додани шартцои 

шартномаи қарзиро надорад. 



46. Маблағи қарзи пешницодшаванда бояд ба цамон асъоре, ки дар 

шартномаи қарзк қайд гардидааст ба муштарк дода шавад, яъне қарз 

метавонад бо дигар асъор (бо мувофиқаи тарафцо) дода шавад.  

47. Аз тарафи ташкилоти қарзк цангоми додани маблағи қарзи 

асоск истифода бурдани ғайримақсаднокк қисми он цамшун захира ва ж 

амонати суғуртавк манъ аст. Иншунин аз щониби ташкилоти қарзк дар 

шартномаи қарзк илова кардани бандцо оиди аз цисоби маблағи қарзи 

асоск ташкил ж пардохти захирацо ва дигар манъ аст.    

       48. Ташкилоти қарзк наметавонад ба қарзгире, ки қарзи щориашро 

дар доираи шартномаи басташуда пардохт накардааст, қарзи нав дицад. 

       49. Дар парвандаи қарзии қарзгир мазмуни мухтасар цамаи вохӯриву 

сӯцбатцо, гуфтушунидцои телефонк бо қарзгир, натищацои он ва 

хулосацо аз рӯи санщиши қарзгир қайд карда шуда, иншунин цамаи 

мукотиботи вобаста ба қарз замима карда мешаванд. 

       50.  Бастаи цущщатцои қарзии цар як муштарк бояд дар щузвдони 

алоцида нигоц дошта шавад. 

       51. Дар сурати нигоцдории парвандацои қарзии зерсохторцо дар 

сохтори болок (Саридора Филиал ва ғ) бояд онцо тариқи санади қабулу 

супурд тацвил дода шаванд ва дар ин цолат ташкилоти қарзк вазифадор 

аст, ки нигоцдории парвандацои қарзиро бо Фармони алоцида ба 

зиммаи шахси масъул вогузор кунад.  

      52. Дар ташкилотцои қарзк бояд парвандацои қарзии фаъол аз 

парвандацои қарзии ғайрифаъол щудо нигацдорк карда шаванд.  

      53. Цамаи цисоботцо ва цущщатцое, ки мутобиқи Дастурамали мазкур 

талаб карда мешаванд, на камтар аз 5 сол баъди баргардонидани қарз 

дар парвандаи қарзк нигахдорк мешаванд. Дар парвандаи қарзк нусхаи 

цущщатцои аввалиндараща оид ба додани қарз ва пардохти он бо 

фоизцояш якщоя бо беруннависи ин суратцисобцо нигахдорк карда 

мешаванд. 

 

БОБИ 6. БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАНИ ТАЪМИНОТИ ҚАРЗ 

     54. Ищрои уцдадорицои қарзгир метавонад бо гарави молу мулк 

таъмин карда шавад. Дар цолати қарзро напардохтани қарзгир 

ташкилоти қарзк бояд бо тартиби муқаррарнамудаи қонун ва 

шартномаи қарзк ба молу мулки зери гарав буда рӯжниш намуда, 



маблағи бадастомадаро ба пардохти  уцадории ищронашудаи қарздор  

равона намояд. 

     55. Агар ташкилоти қарзк қарзро тацти гарав дицад, ғайр аз 

шартномаи қарзк, шартномаи гарав низ баста мешавад ва минбаъд 

цамаи муносибатцои бо гарав алоқаманди байни тарафцо, тибқи 

қонунцои Ҷумцурии Тощикистон "Дар бораи ипотека" ж "Дар бораи 

гарави молу мулки манқул ва бақайдгирии уцдадорицои таъминшуда" 

амалк мегардад. 

     56. Ба шартнома рӯйхати пурраи молу мулки ба гарав гузошташуда 

бо нишон додани арзиши онцо, тасдиқномацо, шацодатномацо ва  дигар 

цущщатцои техникк (цущщатцои муайянкунандаи цуқуқи молумулкк) 

замима мегарданд. Шартномаи гарав бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузорк ба расмият дароварда мешавад. 

      57. Дар цолати тацти гарав додани қарз, хусусиятцои молу мулки ба 

гарав гузошташуда, бо назардошти талаботи бозор ба инобат гирифта 

мешавад. Гарави нисбатан афзалиятнок барои ташкилоти қарзк 

коғазцои қиматноки Цукумати Ҷумцурии Тощикистон ва коғазцои 

қиматноки Бонки миллии Тощикистон, иншунин пасандозцо ба цисоб 

мераванд. Агар қарз зери шунин гарав дода шавад, ташкилоти қарзк 

месанщад, то ки лацзаи пардохти коғазцои қиматнок ва муцлати пардохти 

пасандоз то анщоми муцлати пардохти қарз фаро нарасад. 

     58. Ташкилоти қарзк метавонад бо риояи талаботи қонунгузории 

амалкунанда ба сифати гарав цуқуқи истифодабарии заминро бо цуқуқи 

бегона намудани он низ қабул намояд. 

      59. Ташкилоти қарзк цангоми додани қарз тацти гарав корцои 

зеринро ищро менамояд: 

а) мансубияти молу мулки қарзгирро месанщад ва дар сурати ба 

гарав гузоштани моликияти якщояи зижда аз як шахс (шахсони воқек ж 

хуқуқк), розигии хаттии цамаи социбмулконро талаб менамояд; 

б) қаблан ба қарздеци дигар ба гарав гузошта шудан ж нашудани ин 

молу мулкро бо истифода аз цама намуди фецрастцои бақайдгирии 

гарави молу мулк ва дигар маълумоти дастрастшаванда месанщад; 

в) дар цолати шубцанок будани арзиши гарав, ки дар цущщатцои 

тасдиқкунандаи он нишон дода шудааст, пешакк онро мустақилона бацо 

дицад ж дар мувофиқа бо қарзгир-гаравдец тавассути даъвати нархгузори 



мустақил арзиши хақиқии онро муқаррар менамояд; 

г) тадқиқоти маркетингии молу мулки ба гарав гузошташавандаро 

гузаронида, даращаи пардохтпазирк, арзиши воқеии бозорк ва нархи 

тахминии фурӯши гаравро муайян намуда, нақшаи назорат аз болои 

шароити нигахдории онро тартиб медицад; 

ғ) дар цолати щой доштани хавфи паст шудани нархи молу мулки 

ба гарав гузошташуда (масалан, аз сабаби пастшавии мавсимии нарх), 

ташкилоти қарзиро зарур аст, ки таъмини иловагии ищрои ухдадории 

қарзиро талаб намояд. 

         60. Дар цолати дар ихтижри қарзгир гузоштани молу мулки ба гарав 

гузошташуда, дар шартнома тамоми шузъижти шартцои истифодаи 

шунин молу мулк, аз щумла цуқуқу вазифацои истифодакунанда, иншунин 

ба кущо сарф шудани маблағцое, ки цангоми истифодаи гарав ба даст 

меоянд, қайд мегардад. 

61. Ташкилоти қарзк маснуоти заргарии ба сифати гарав барои 

нигоцдорк қабул намударо, бояд дар халташацои шаффоф, ки дорои 

тамғаи қӯргошимк (пломба) мебошанд,  нигоц дорад. 

         62. Цангоми додани қарзи бо кафолати бонкк ж замонат 

таъминшуда, ташкилоти қарзк онро бояд тибқи талаботи Кодекси 

граждании Ҷумцурии Тощикистон ва дигар санадцои меъжрии хуқуқк ба 

расмият дарорад. 

       63. Ташкилоти қарзк наметавонад тацти гарави сацмияцои худ ягон 

хел қарз, пешпардохт, кафолатнома ж коғази қиматноки дигар дицад ж 

дигар уцдадорицоро ба зимма гирад. 

       64. Ташкилоти қарзк аз фурӯши молу мулки ба гарав гузошташуда 

аввал маблағи қарзи асоск, баъдан фоизцои цисобшуда ва дигар 

харощотцоро мепӯшонад. 

        65. Ищрои уцдадорицои қарзгир иншунин ба воситаи дигар усулцои 

пешбининамудаи қонун ж шартнома таъмин карда мешаванд. 

 

БОБИ 7. КОР БО ҚАРЗЦОИ ҶОРӢ 

     66. Бо мақсади пешгирк намудани талафоти имконпазир аз рӯи 

қарзцои додашуда, ташкилоти қарзк аз болои онцо назорати доимк 

бурда, робитаи доимиро бо қарзгир таъмин ва мониторинги қарзро 



пакваста амалк менамояд. 

     67. Корманди ваколатдори ташкилоти қарзк дар цолати ошкор 

кардани ягон аломати коцишжбии цолати молиявии муштарк,  

тағйиржбии цолати молу мулки гарав  фавран Кумитаи қарзк ва ж шахси 

масъулро барои андешидани шорацои дахлдор бо гузориши хаттк огоц 

менамояд. Ба нишонацои огоцкунанда цолатцои зерин мансуб мебошанд: 

      - саривақт пешницод накардани маълумот, пешницоди маълумоти 

нопурра дар хусуси цолати молиявк; 

- ба тарафи манфк фарқнамудани  нишондицандацои дурнамои 

фаъолият.  

- саривақт напардохтани фоизцо; 

- хоциши тамдиди қарз; 

- истифодаи ғайримақсадноки қарз; 

- саркашии қарзгир аз робита бо ташкилоти қарзк; 

- надоштани имконият барои санщиши цущщатцои ба шартномаи 

қарзи алоқамандбуда; 

- иваз гардидани роцбарияти корхонаи қарзгир  

     68. Бо мақсади мукаммал намудани низоми қарзк, назорати доимии 

самаранок ва дастрасии иттилоот нисбати қарзцо, ташкилоти қарзк 

уцдадор аст, ки дар Саридораи худ фецрасти ягонаи қарзцоро (дар 

шакли электронк) тартиб дода, оид ба сандуқи қарзк ба Бюрои таърихи 

қарз маълумот пешницод намояд. 

     69. Пардохти маблағи қарзи асоск ба таври зайл ва дар асоси 

цущщатцои зерин анщом дода шавад: 

      - аз суратцисобцои қарздор (суратцисоби пасандозк, суратцисоби 

амонатии дархостк, суратцисоби амонатии муцлатнок), музди мецнати 

цисобкардашудаи қарздор, дар асоси фармоиши хаттк, агар дар 

шартномаи қарзк шунин цуқуқ пешбинк шуда бошад;  

      - ба суратцисоби ташкилоти қарзк ба воситаи ташкилотцои алоқаи 

пошта ж дигар ташкилотцои қарзк дар асоси супориши хаттии қарздор; 

- дар асоси варақаи ворида ба хазинаи ташкилоти қарзк қабул 

кардани маблағи қарзи асоск; 

- дар асоси фармоиши пардохтк бо истифода аз воситацои 

электронии пардохтк аз щумла корти пардохтии бонкк ва цамжни 

электронии мушаххасшуда.  



70. Дар цолати фавти муштарк, қабули санади судк оид ба 

вафотжфта эълон намудани ӯ ва ж  ғайри қобили амал донистани ӯ (бо 

пешницоди цущщатцои тасдиқкунанда), цисоби фоизи қарз ва цамагуна 

пардохтцои дигар ба ғайр аз қарзи асоси қатъ карда мешаванд. 

 

БОБИ 8. МОНИТОРИНГИ ҚАРЗЦОИ МУШКИЛСИТОН 

      71. Барои кор бо қарзцои мушкилситон дар ташкилоти қарзк воциди 

сохторк (ж мутаххасиси алоцида) ташкил мегардад ва цамаи парвандацои 

қарзцои мазкур ба ихтижри он супурда мешавад. Воциди сохтории 

ташкилоти қарзк цангоми мониторинги қарзцои мушкилситон, бояд 

маълумотцои аз Бюрои таърихи қарз гирифташударо истифода барад. 

     72. Дар сурати ташдиди (реструктуризатсияи) қарзцои мушкилситон 

диққати махсус бояд ба ошкор кардани тамоилцои манфк дода шавад, то 

ки ташкилоти қарзк тавонад барои аз талафоти имконпазир эмин 

шудан шорацои зарурк андешад, аз щумла бо роци таъмини пардохти 

қарз, зижд намудани маблағщудокунк ба захира барои пӯшонидани 

талафоти эцтимолк (потенсиалк). Цангоми тащдиди 

(реструктуризатсияи) қарз, зам кардани маблағи фоизцои цисобшуда 

вале пардохтнашуда ба бақияи қарзи асоск манъ аст. 

     73. Ташкилоти қарзк дар шартномаи қарзк тартиби пардохти қарзцои 

батаъхирафтодаро (цангоми ба таъхир афтодани қарзи асоск аз рӯи 

муцлатцои муқарраркардаи шартномаи қарзк ж нақшаи пардохти онцо) 

бояд муқаррар намояд. 

     74. Цангоми азнавташкилдиции қарздор, цуқуқу уцдадорицои шахси 

цуқуқии азнавташкилшаванда, ки аз шартномаи қарзк бармеояд, дар 

асоси тақсимоти тавозун ж санади тацвил тасдиқ карда мешавад. 

     75. Баъдан ташкилоти қарзк бо мақсади фурӯши имконпазири молу 

мулки тацти гарав қарордошта ба тадқиқоти маркетингк шурӯъ 

менамояд. Чунин тадқиқот ба таври доимк бо роци тезонидани 

шорабиницои марбут ба фурӯши молу мулки тацти гарав қарордошта 

гузаронида мешавад. 

     76. Агар таъмини баргардонидани қарз бо роццои дигар, ғайр аз 

фурӯши молу мулки гарав имконпазир набошад, ин тадқиқот бо 

хулосаи муфассал дар хусуси гарав бо нишон додани даращаи 

пардохтпазирии он дар вақти щорк, тавсифи тартиби фурӯш ва цудуди 



тақрибии нархи фурӯш анщом дода мешавад. 

     77. Цамшунин, дар хулоса мумкин аст фикри воциди дахлдори 

ташкилоти қарзк оид ба кор бо қарзцои мушкилситон дар бораи айни 

цол лозим будани фурӯши молу мулки гаравк ж ки интизор шудани он 

(то ки баъдан бо нархи баландтар фурӯхта шавад) нишон дода шавад. 

     78. Бо мақсади таъмини саривақт пардохтани қарзи қарзгир, 

ташкилоти қарзк дар шартномаи қарзк қайд менамояд, ки пӯшонидани 

қарз аз цисоби манбацои дуюмдараща то ба охир нарасидани муцлати 

қарз низ имкон дорад. 

     79. Ташкилоти қарзк дар баробари шорацои дар бандцои 74-76 

Дастурамали мазкур пешбинишуда, бо худи қарзгир низ доимо ба таври 

зайл кор мебарад: 

      - огоц кардани қарзгир аз хусуси гузаштани муцлати қарз ва 

мушкилоти имконпазири щойдошта; 

      - гузаронидани гуфтушунидцо; 

      - даъват кардани қарзгир ба ташкилоти қарзк; 

     - ба Бюрои таърихи қарз додани маълумот оид ба таърихи қарзи 

муштарк. 

     80. Воциди дахлдори ташкилоти қарзк цисобот дар бораи корцои 

андомдодашударо доимо барои барраск ба роцбарияти ташкилоти 

қарзк пешницод менамояд ва дар он цамаи шорацоеро, ки оид ба 

баргардонидани қарзцои мушкилситон андешида шудаанд, иншунин 

тасниф намудани сандуқи қарзиро нишон медицад. 

     81. Дар қисмати хулосавии цисоботи воциди дахлдори ташкилоти 

қарзк щицати кори минбаъдаи қарзцои мушкилситон таклифцо 

пешницод карда мешаванд, ки онцо аз щумла, фецристи қарзцоеро, ки аз 

рӯи онцо бояд истецсолоти судк оғоз карда шавад, рӯйхат ва маблағи 

умумии қарзцои аз суратцисоб хорищшаванда, тавсияцо доир ба 

андешидани баъзе шорацо нисбат ба қарзгирони алоцида ва ғайраро дар 

бар мегиранд. 

    82. Кормандони ташкилоти қарзк цамаи амалцо ва муносибати худро 

бо муштарк тибқи талаботцои қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон, 

санадцои меъжрии цуқуқии Бонки миллии Тощикистон ва меъжрцои 

умумибашарии ахлоқ амалк менамоянд. 

БОБИ 9. ТАРТИБИ ХОРИҶ КАРДАНИ ҚАРЗЦОИ БЕЭЪТИМОД 



    83. Қарзцои беэътимод тибқи санади меъжрии цуқуқии дахлдори 

Бонки миллии Тощикистон аз тавозун хорищ карда мешаванд. 

    84. Дар сурати барнагардонидани қарзи беэътимод, дар асоси хулосаи 

воциди дахлдори ташкилоти қарзк оид ба кор бо қарзцои мушкилситон 

ва Кумитаи қарзк, пас аз мувофиқа бо Шӯрои нозирон (Шӯрои 

парасторон) қарори Ражсати ташкилоти қарзк дар хусуси аз цисоби 

Фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи қарзцо (минбаъд - 

ФПТИ) хорищ ва бо тарзи ғайринизомк ба цисоб гирифтани қарз, қабул 

карда мешавад. 

     85. Цамаи маблағцое, ки баъд аз ищрои талаботи банди 84 

Дастурамали мазкур барои пардохтани қарз ворид мешаванд, мутобиқи 

санади меъжрии цуқуқии дахлдори Бонки миллии Тощикистон вобаста аз 

манбаи хорищ кардани қарзцо ба даромад ж фоидаи ташкилоти қарзк 

равона карда мешаванд. 

     86. Бацисобгирии қарз, ки аз суратцисоби ФПТИ хорищ мегардад, дар 

муддати на камтар аз 5 сол аз рӯзи аз цисоб хорищ кардани он бо усули 

ғайринизомк пеш бурда мешавад. 

     87. Бацисобгирии назоратии цамаи қарзцои дар давоми 5 соли охир аз 

цисоб хорищшуда, ки пардохт нашудаанд, дар асоси маълумотнома дар 

шакли коғазк ва электронк андом дода мешавад. Маълумотномаи 

мазкур иттилооти зеринро дар бар мегирад: 

     - дар хусуси ба Бюрои таърихи қарз пешницод кардани маълумот дар 

бораи аз тавозун хорищ кардани қарзцо; 

     - қарор оид ба хорищ кардани қарз; 

     - номи Саридораи ташкилоти қарзк, филиал (воциди дигари 

сохторк); 

- таърихи хорищ кардани қарз; 

- рақами суратцисоби қарзк; 

- номи қарзгир; 

- бақияи қарзи пардохтанашуда; 

- бақияи фоизи пардохтанашуда; 

- харощоти пӯшониданашудаи ташкилоти қарзк. 

        88.Воциди дахлдори цисобгирии ташкилоти қарзк давра ба давра 

муқоисаву санщиши цисобгирии назоратии қарзцои аз суратцисоб 

хорищшуда ва варақацои цисобгирии қарзцоро аз рӯи миқдори 

суратцисобцо ва маблағцои аз суратцисоб хорищшуда амалк менамояд. 



Маълумот дар бораи қарзцои аз суратцисоб хорищшуда махфк нигоц 

дошта мешавад. 

 

БОБИ 10. КОРИ МИНБАЪДА БО ҚАРЗЦОИ АЗ ТАВОЗУН 

ХОРИҶШУДА 

       89.Ташкилоти қарзк аз рӯи қарзцои аз тавозун хорищшуда, ки ба 

суратцисоби ғайринизомк дохил карда шудаанд, дар давоми муцлати 

тибқи банди 90 Дастурамали мазкур муқаррарнамуда кор мебарад. 

      90. Қарзцое, ки ба цисобгирии ғайринизомк бурда шудаанд, баъд аз 

гузашти 5 сол аз щониби воциди дахлдори кор бо қарзцои мушкилситон, 

барраск карда мешавад. 

      91. Шӯрои нозирон (Шӯрои парасторон) қарзцоеро, ки ба цисобгирии 

ғайринизомк дохил карда шудаанд, дар тамоми муддати бацисобгирк 

назорат намуда, мунтазам дар назди мащлиси сацмиядорон 

(иштирокдорон) аз рӯи кор бо онцо цисобот медицад. 

      92. Даржфти роццои пардохтани қарз тавассути шорабиницои зерин 

анщом дода мешавад: 

- мушоцидаи доимии маводи васоити ахбори омма бо мақсади 

ошкор намудани маълумоти зарурк дар бораи шахси қарздор, ки дар 

хусуси қобилияти пардохтпазирии вай шацодат медицад; 

- нигоц доштани алоқаи доимк бо хешовандони наздики шахси 

воқеии қарздор, дар цолате, ки агар барнагардонидани қарз бо сабаби 

набудани имконияти кофтукоби қарзгир ба амал омада бошад ва ғайра. 

       93. Дар цолате, ки агар имкони баргардонидани қарз дар оянда 

пешбинк шуда бошад, воциди дахлдори ташкилоти қарзк оид ба кор бо 

қарзцои мушкилситон муцлати цисобгирии онро ба давраи нисбатан 

дарозтар тамдид менамояд. Агар ташкилоти қарзк тамоми 

имкониятцоро истифода намуда бошад, он гоц воциди дахлдори 

ташкилоти қарзк оид ба кор бо қарзцои мушкилситон дар хусуси имкон 

надоштани баргардонидани қарз қарор қабул менамояд. Дар бораи 

цамаи қарорцои қабулнамудаи воциди дахлдори ташкилоти қарзк оид 

ба кор бо қарзцои мушкилситон саривақт ба Шӯрои нозирон (Шӯрои 

парасторон) - и ташкилоти қарзк хаттк хабар дода мешавад.     

 

БОБИ 11. ТАРТИБИ ЦИСОБ КАРДАН  

ВА СИТОНИДАНИ ФОИЗИ ҚАРЗ 



 94. Андоза ва муцлати пардохти (ситонидани) фоизи қарз вобаста 

ба цащми қарзи додашуда ва муцлати баргардонидани он муқаррар 

карда мешавад. Шартцои тағйиржбии фоизи қарз цангоми дигар шудани 

вазъи макроиқтисодк (сатци таваррум, меъжри бозтамвил ва меъжри 

захирацои цатмии Бонки миллии Тощикистон, вобаста аз тағйиржбии 

меъжри байналмилалии фоизк (LIBOR ж FIBOR), иншунин андозаи 

мущозоти щаримавк барои саривақт напардохтани он мумкин аст дар 

шартномаи қарзк пешбинк карда шаванд. 

         95.Ташкилоти қарзк бо муштарк сижсати фоизии худро бо 

назардошти муцлат, маблағ, намуди қарз ва хавфцои қарзк ба таври 

инфиродк муқаррар намуда, цатман бо 4 усули тартиби цисоби қарз ва 

фоизцои он, ки дар замимаи 1 оварда шудааст, шинос намояд ва 

муштарк мустақилона яке аз ин усулцоро интихоб намояд. 

96. Меъжри самараноки фоизии солонаи қарзцо аз рӯи 

баробарии зерин цисоб карда мешавад: 

 

         
 

 
 

Рt- пардохтцо барои давраи t; 

t - (1,...., N) шумораи даврацо (рӯз, моц ва сол); 

S - маблағи қарзи додашуда; 

Ғ - харощотцо барои хизматрасонк цангоми гирифтани қарз; 

IRR - меъжри самараноки фоизии солона. 

 

       Цисобкунии меъжри самараноки фоизии солона аз тарафи 

ташкилоти қарзк бо усули алгебравк ба воситаи барномацои компютерк 

ба роц монда мешавад. Барои цисобкунии меъжри самараноки фоизии 

солона функсияи молиявии ВСДa -и барномаи Microsoft EXCEL (ва агар 

барномаи Microsoft EXCEL бо забони англиск бошад, функсияи IRRb) 

тавсия дода мешавад. Дар Замимаи №1 ба Дастурамали мазкур 

намунацо барои цисоб кардани меъжри самараноки фоизии солона 

нишон дода шудаанд. Цангоми цисобкунии меъжри самараноки фоизии 



солона маблағцои пардохташаванда ва даврияти пардохти онцо 

метавонанд гуногун бошанд. 

       97. Цисобкунии фоизи қарз танцо аз бақияи қарз анщом дода 

мешавад. Дар цолати пеш аз муцлат пардохтани қарз цисоб кардани 

фоиз барои муцлати боқимондаи он ва истифодабарии дигар усулцои 

цисобкунии қарз манъ аст. Иншунин ситонидани цар гуна мущозотцои 

щаримавк барои саривақт ищро накардани уцдадорк (пардохти фоиз,  

---------------------------------------- 

a агар барномаи Microsoft EXCEL бо забони руск бошад: Формулы=>Вставить 

Функчию=>Категория: Финансовые=>Выберите Функчию: ВСД (Внутренная ставка 

доходности) (Дар қисмати Предположение барои аниқтар шудани натища рақами 

0,001 гузошта шавад)  

b агар барномаи Microsoft EXCEL бо забони англиск бошад: Formulas=>Insert 

Function=>Select category:Financial=> Select a function: IRR (Internal rate of return) (Дар 

қисмати Guess барои аниқтар шудани натища рақами 0,001гузошта шавад) 
 

маблағи қарз) танцо аз цисоби бақияи уцдадории ищронашуда, цисоб 

карда мешавад. 

Ташкилотцои қарзк бацисобгирии шумораи рӯзцои тақвимии 

солро (360 ж 365) барои цисоб намудани фоизи қарзцо мувофиқ ва ж 

вобаста ба воситацои щалбшаванда (пасандозцо ва ғ.) ба роц монда, 

сижсати ягонаро цангоми цисобкунии фоизцо вобаста ба шумораи рӯзцои 

тақвимии сол бояд истифода намояд. 

Формулаи цисоб кардани фоизи қарз: 

(k * r * t) 
 

S =   ----------------- 

D * 100 

S- маблағи фоизи цисобкардашудаи қарз; 

k- бақияи қарз; 

r- меъжри фоизи солонаи қарз; 

t- шумораи рӯзцои истифодашудаи қарз; 

D- шумораи рӯзцои тақвимии сол (360 ж 365). 

 

 



БОБИ 12. ТАРТИБИ РУЖНИДАНИ 

 ФОИЗИ ҚАРЗ 

     98. Фоизцои аз рӯи амалижти қарздицк гирифташуда - фоизцое 

мебошанд, ки аз суратцисобцои қарздорон (суратцисобцои амонатк, 

суратцисобцои пасандозии ташкилоти қарзк, аз щумла аз суратцисоби 

муросилотии ташкилоти қарзк) гирифта шудаанд ва бо тартиби 

муқарраршуда ба суратцисоб ж хазинаи ташкилоти қарзк гузаронида 

мешаванд. 

      99. Маблағи фоизи қарз ба таври зайл пардохт карда шавад: 

а) аз суратцисобцои қарздор (суратцисоби пасандозк, суратцисоби 

амонатии дархостк, суратцисоби амонатии муцлатнок), аз музди мецнати 

цисобкардашудаи қарздор, дар асоси супоришномаи пардохтк, агар дар 

шартномаи қарзк шунин цуқуқ пешбинк шуда бошад; 

б) ба суратцисоби ташкилоти қарзк ба воситаи ташкилотцои 

алоқаи пошта ж дигар ташкилотцои қарзк дар асоси супориши хаттии он; 

в) дар асоси варақаи ворида ба хазинаи ташкилоти қарзк қабул 

кардани маблағи фоизи қарз; 

г)  дар асоси фармоиши пардохтии воциди сохтории дахлдори 

ташкилоти қарзк бо истифода аз воситацои электронии пардохтк, аз 

щумла корти пардохтии бонкк ва цамжни электронии мушаххасшуда. 

      100. Бацисобгирии фоизцои қарзи додашудаи ташкилоти қарзк дар 

асоси фармоиши воциди дахлдори ташкилоти қарзк ба воциди 

цисобдорк ж амалижтии ташкилоти қарзк, амалк мегардад. 

      101. Дар цолати барцамхӯрии шахси цуқуқк-қарзгир, ташкилоти 

қарзк цисобкунии минбаъдаи фоизцоро қатъ намуда, талаботро оид ба 

цамаи уцдадорицои шахси цуқуқк-қарзгир бо назардошти фоизи қарз бо 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорк ба комиссияи барцамдицк 

пешницод менамояд. 

102. Дар цолати фавти муштарк, қабули санади судк оид ба 

афотжфта эълон намудани ӯ ва ж  ғайри қобили амал донистани ӯ (бо 

пешницоди цущщатцои тасдиқкунанда), ташкилоти қарзк цисобкунии 

минбаъдаи фоизцоро қатъ намуда, талаботро оид ба цамаи уцдадорицои 

шахси воқек - қарзгир бо назардошти фоизи цисобшудаи қарз бо 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорк ба Кумитаи қарзк ва дигар 



мақомоти идоракунии ташкилоти қарзк (Ражсат, Шӯрои нозирон) 

пешницод менамояд.  

      103. Намунацои 1, 2, 3 ва 4-и замимаи №1-и Дастурамали мазкур дар 
тацрири нав ифода карда шаванд (замима мегардад): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Замимаи №1 ба Дастурамали  
№-- "Дар бораи тартиби додани 

қарз ва цисоб кардани фоиз 
дар ташкилотцои қарзк" 

 

Намунаи 1. Фоизцои моцонаи қарз цармоца, маблағи асосии қарз 

дар охири давра ва цаққи хизматрасонк дар санаи гирифтани қарз 

ситонида мешавад. 

 

Маблағи қарз 20000 cомонк 

Фоизи қарз 24% солона 

Муцлати қарз 12 моц 

Санаи додани қарз 01.06.2020 сол 

Цаққи хизматрасонк 200 сомонк (1% аз маблағи умумк)  

  

    

Р/т    Сана 
Бақияи 

қарз 

Ҷамъи 

пардохти 

қарз ва 

фоизи он 

(цармоца) 

Пардох

ти 

қарзи 

асоси 

Пардохт

и фоизи 

қарз 

Цаққи 

хизма

трасо

нӣ 

0 01.06.2020 -20 000 -19 800     200 

1 01.07.2020 20 000 400 0 400   

2 01.08.2020 20 000 400 0 400   

3 01.09.2020 20 000 400 0 400   

4 01.10.2020 20 000 400 0 400   

5 01.11.2020 20 000 400 0 400   

6 01.12.2020 20 000 400 0 400   

7 01.01.2021 20 000 400 0 400   



8 01.02.2021 20 000 400 0 400   

9 01.03.2021 20 000 400 0 400   

10 01.04.2021 20 000 400 0 400   

11 01.05.2021 20 000 400 0 400   

12 01.06.2021 

 

20 400 20 000 400   

Меъжри самараноки 

фоизи солона 
25%       

 

 

 

Намунаи 2. Қарз вобаста ба муцлат мутаносибан ба даврацо 

баробар тақсим карда шуда, маблағи фоизи қарз аз бақияи қарз дар 

охири давра цисоб карда мешавад ва цаққи хизматрасонк дар санаи 

гирифтани қарз ситонида мешавад. 

 

Маблағи қарз 20000 cомонк 

Фоизи қарз 24% солона 

Муцлати қарз 12 моц 

Санаи додани қарз 01.06.2020 сол 

Цаққи хизматрасонк 200 сомонк (1% аз маблағи умумк)  

     

Р/т 

 

Сана 

 

 

 

Бақияи 

қарз 

Ҷамъи 

пардохти 

қарз ва 

фоизи он 

(цармоца) 

Пардох

ти 

фоизи 

қарз 

Пардох

ти 

қарзи 

асоси 

Цаққи 

хизма

трасо

нӣ 



0 01.06.2020 -20 000,0 -19 800,0     200 

1 01.07.2020 -18 333,3 2 066,7 400,0 1 666,7   

2 01.08.2020 -16 666,7 2 033,3 366,7 1 666,7   

3 01.09.2020 -15 000,0 2 000,0 333,3 1 666,7   

4 01.10.2020 -13 333,3 1 966,7 300,0 1 666,7   

5 01.11.2020 -11 666,7 1 933,3 266,7 1 666,7   

6 01.12.2020 -10 000,0 1 900,0 233,3 1 666,7   

7 01.01.2021 -8 333,3 1 866,7 200,0 1 666,7   

8 01.02.2021 -6 666,6 1 833,3 166,7 1 666,7   

9 01.03.2021 -5 000,0 1 800,0 133,3 1 666,7   

10 01.04.2021 -3 333,3 1 766,7 100,0 1 666,7   

11 01.05.2021 -1 666,6 1 733,3 66,7 1 666,7   

12 01.06.2021 0,0 1 700,0 33,3 1 666,7   

Меъжри самараноки 

фоизи солона 
26%       

 

Намунаи 3. Қарз ва маблағи фоизи он ба даврацо ба усули 

аннуитет тақсим карда шуда, цаққи хизматрасонк дар санаи гирифтани 

қарз ситонида мешавад. 

 

Маблағи қарз 20000 cомонк 

Фоизи қарз 24% солона 

Муцлати қарз 12 моц 

Санаи додани қарз 01.06.2020 сол 

Цаққи хизматрасонк 100 сомонк (0,5% аз маблағи умумк)  



     

Р/т Сана 
Бақияи 

қарз 

Ҷамъи 

пардохти 

қарз ва 

фоизи он 

(цармоца) 

Пардох

ти 

фоизи 

қарз 

Пардох

ти 

қарзи 

асоси 

Цаққи 

хизма

трасо

нӣ 

0 01.06.2020 20 000,0 -19 900,0     100 

1 01.07.2020 18 508,8 1 891,2 400,0 1 491,2   

2 01.08.2020 16 987,8 1 891,2 370,2 1 521,0   

3 01.09.2020 15 436,4 1 891,2 339,8 1 551,4   

4 01.10.2020 13 853,9 1 891,2 308,7 1 582,5   

5 01.11.2020 12 239,8 1 891,2 277,1 1 614,1   

6 01.12.2020 10 593,4 1 891,2 244,8 1 646,4   

7 01.01.2021 8 914,1 1 891,2 211,9 1 679,3   

8 01.02.2021 7 201,1 1 891,2 178,3 1 712,9   

9 01.03.2021 5 454,0 1 891,2 144,0 1 747,2   

10 01.04.2021 3 671,9 1 891,2 109,1 1 782,1   

11 01.05.2021 1 854,1 1 891,2 73,4 1 817,8   

12 01.06.2021 0,0 1 891,2 37,1 1 854,1   

Меъжри самараноки 

фоизи солона 
25%       

 

Намунаи 4. Қарз дар шор моци аввал имтижз дошта, танцо маблағи 

фоизи қарз пардохт карда мешавад ва дар боқимонда даврацо қарз ва 

фоизи он ба даврацо тақсим карда шуда (усули аннуитет),  ситонида 

мешавад.  

 



Маблағи қарз 20 000 cомонк 

Фоизи қарз 24% солона 

Муцлати қарз 12 моц 

Санаи додани қарз 01.06.2020 сол 

Цаққи хизматрасонк   

       

Р/т Сана 
Бақияи 

қарз 

Ҷамъи 

пардохти 

қарз ва 

фоизи он 

(цармоца) 

Пардох

ти 

фоизи 

қарз 

Пардох

ти 

қарзи 

асоси 

Цаққи 

хизмат

расонӣ 

0 01.06.2020 20 000,0 -20 000,0       

1 01.07.2020 20 000,0 400,0 400,0 0,0   

2 01.08.2020 20 000,0 400,0 400,0 0,0   

3 01.09.2020 20 000,0 400,0 400,0 0,0   

4 01.10.2020 20 000,0 400,0 400,0 0,0   

5 01.11.2020 17 669,8 2 730,2 400,0 2 330,2   

6 01.12.2020 15 293,0 2 730,2 353,4 2 376,8   

7 01.01.2021 12 868,7 2 730,2 305,9 2 424,3   

8 01.02.2021 10 395,8 2 730,2 257,4 2 472,8   

9 01.03.2021 7 873,6 2 730,2 207,9 2 522,3   

10 01.04.2021 5 300,8 2 730,2 157,5 2 572,7   

11 01.05.2021 2 676,7 2 730,2 106,0 2 624,2   

12 01.06.2021 0,0 2 730,2 53,5 2 676,7   



Меъжри самараноки 

фоизи солона 
24%       

 


