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Тағйиру иловацо ба Дастурамали №176 

«Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотцои қарзк» 

 

 

Ба Дастурамали №176 иловацои зерин ворид карда шаванд: 

1. Банди 8 дар тацрири зайл ифода карда шавад: 

”Ҳангоми аз андозаи муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон кам 

шудани меъжри кифоятии сармояи ташкилоти қарзк, илова ба талаботцои 

дар банди 7 муайяншуда, ба ташкилоти қарзк гузаронидани амалижти зерин 

манъ аст: 

 - аз шахсони воқек қабул намудани амонатцо ва пасандозцо (аз ҷумла, 

пуррагардонии цисобцои амонатии (пасандозии) мавҷудбудаи шахсони 

воқек); 

 - пешницод намудани қарзцои аз 500 000 (панҷсад цазор) сомонк калон; 

  - зижд намудани дороицои ба хавф дучоршаванда (цамчунин, цисобцои 

ғайритавозунк);  

  - зижд намудани музди мецнат ва дигар намуди ҷубронпулк, пардохти 

мукофотпулк ба цамаи аъзожни Шуро, кормандони роцбарикунанда ж 

мансабдор (ж ба цама гуна шахси алоқаманди ташкилоти қарзк);   

  - ба цар гуна шахси вобастаи (алоқаманди) ташкилоти қарзк додани 

цама гуна воситацо (аз ҷумла, додани пасандозцо ва фоизцои онцо); 

  - харидорк намудани воситацои асоск ва цама гуна хароҷотцои 

калонцаҷм (аз ҷумлаи хароҷотцо барои таъмир, сохтмон ва ғайра);   

- кушодани филиал, воциди дигари сохторк ва ж оғоз намудани 

амалижти нав.”; 

2. Дар банди 17 баъд аз аломатцои “(15943 -15945)” аломат ва калимацои 

“- фарқияти фонд ва захираи хавфцои қарзк” илова карда шавад; 

3. Баъд аз банди 18 банди нав бо мазмуни зайл илова карда шавад:   

“181. Тибқи банди 39-и Дастурамали №215 “Дар бораи тартиби ташкил 

ва истифодаи захира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи 

қарзцо” цангоми зижд будани захира ва фондцои ташаккулдодаи қарзцо аз 

фонди цисобшуда тибқи стандартцои байналмилалии цисоботи молиявк 

(дар асоси хулосаи аудиторк) ва надоштани маблағи кофк дар цисобцои 

30315, 30305 ва 30307 барои ташкили фарқияти мазкур дар цисобцои 30319 ва 

30321 маблағи ин фарқият цангоми бацисобгирии сармояи асосии соф тарц 

карда мешавад.”; 

4. Сархати 2, банди 19 дар тацрири зайл ифода карда шавад: 

“Сармояи иловагк ба таври зайл муайян карда мешавад: 
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Си=31503+31505+31507+31901+30317+30307+31701+(қисми26246+қисми 

30319)” 

 5. Баъд аз банди 20 банди нав бо мазмуни зайл илова карда шавад:   

“201. Фонди умумк аз рӯи дороицои фаъол (26246) ва  захираи умумк 

барои дороицои фаъол (30319), ки аз тарафи ташкилотцои қарзк барои 

хавфи сифати дороицо барои дороицои таснифшудаи гуруци “қолабк” ва 

“зери назорат” (мувофиқи талаботи Дастурамали №215) ташкил дода 

шудаанд, метавонад ба андозаи на зижда аз 1,25% аз маблағи умумии 

дороицои бо назардошти хавф баркашидашуда ба сармояи иловагк дохил 

карда шавад. Қисми фонди умумк аз рӯи дороицои фаъол (26246) ва захираи 

умумк барои дороицои фаъол (30319), ки аз 1,25% аз маблағи умумии 

дороицои бо назардошти хавф баркашидашуда зижд мебошад ва ба таркиби 

сармояи иловагк дохил карда нашудааст, барои хавфи қарзк аз маблағи 

умумии дороицои бо назардошти хавф баркашидашуда цангоми 

бацисобгирии меъжри кифоятии сармоя тарц карда мешавад.”; 

6. Банди 55 хориҷ карда шавад.  
 

   

Тағйиру иловацо ба Дастурамали №215 “Дар бораи тартиби ташкил ва 

истифодаи захира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи 

қарзцо” 

 

 

Банди 39 Дастурамали №215 “Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи 

захира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи қарзцо”дар 

тацрири зайл ифода карда шавад: 

” 39. Ташкилоти қарзк тибқи Дастурамали мазкур бояд талаботцо оид 

ба ташкили захира ва фондцоро аз рӯи қарзцо цисоб намуда, онро бо фонди 

тибқи стандартцои байналмилалии цисоботи молиявк ташкилнамуда 

муқоиса кунад. Агар талабот оид ба ташкили захира ва фондцо аз рӯи қарзцо 

тибқи Дастурамали мазкур  назар ба фонди тибқи стандартцои 

байналмилалии цисоботи молиявк ташкилшуда зиждтар бошад, 

ташкилотцои қарзк бояд фарқиятро аз цисоби 30315 “Захираи умумк аз 

фоида” ж цисобцои 30305 “Фоидаи тақсимнашуда”, 30307 “Фоидаи соли 

гузашта” мутаносибан ба цисобцои 30319 “Захираи умумк барои дороицои 

фаъол” ва 30321 “Захираи махсус барои дороицои ғайрифаъол” гузаронанд.  

Агар ташкилотцои қарзк дар цисобцои 30315, 30305 ва 30307 маблағи 

кофк барои ташкили фарқияти фондцо надошта бошад, қисмати фарқияти 
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фондцо аз рӯи дороицои фаъол ва/ж  ғайрифаъол цангоми бацисобгирии 

сармояи асосии соф тарц карда мешавад.” 
 

 

Тағйиру иловацо ба Қоидацои цисобдории муцосибавк барои 

ташкилотцои қарзк ва ташкилотцои маблағгузории хурд (Фецрасти 

цисобцои тавозунк), 

 

 Ба Қоидацои цисобдории муцосибавк барои ташкилотцои қарзк ва 

ташкилотцои маблағгузории хурд (Фецрасти цисобцои тавозунк), ки бо 

қарори Ражсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2010, №181 

тасдиқ шуда, дар Вазорати адлияи Ҷумцурии Тоҷикистон 1 сентябри соли 

2010, №587 ба қайд гирифта шудааст, цисобцои тавозунии нави зерин илова 

карда шавад: 

26246 “Фонди умумк аз рӯи дороицои фаъол” 

30319 “Захираи умумк барои дороицои фаъол” 

30321 “Захираи махсус барои дороицои ғайрифаъол”  

57108 “Фонди умумк аз рӯи дороицои фаъол”. 

 
 

 

 

 

 

 


