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                                          ЛОИҲА
Бо Қарори Раёсати

Бонки миллии Тоҷикистон
№____ аз “___” _______ с.2017

тасдиқ шудааст

Дастурамали №_
Дар бораи пур кардани шакли ҳисоботи омории № 1-АҚ

“Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ”

Дастурамали №___ “Дар бораи пур намудани шакли ҳисоботи омории №
1-АҚ “Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзӣ” (минбаъд-Дастурамал), мутобиқи
моддаҳои 44 ва 86 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии
Тоҷикистон” таҳия шуда, бо мақсади омода намудани бюлетени омори бонкӣ
вобаста ба тартиби пешниҳоди ҳисобот оид ба вазъи амалиётҳои қарзӣ аз рӯи
шартномаҳо, ҳисобҳои тавозунӣ, бақия ва таъиноти пардохтҳоро аз ҷониби
ташкилотҳои қарзӣ, ба танзим медарорад.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
- шартномаи қарзӣ–ин муносибатҳои қарз, байни бонк ва қарзгаранда

мебошад, ки дар он уҳдадориҳо ва ҷавобгарии ҳар ду ҷониб дарҷ гардида, бо
муҳр тасдиқ карда мешаванд;

- қарз (вом) – дороиҳои молиявие, ки ҳангоми аз ҷониби қарздиҳанда
мустақиман ба қарзгир додани маблағҳо бо шартҳои муҳлатнокӣ,
пардохтпазирӣ ва бозгардонӣ ба вуҷудмеоянд;

- қарзи хурд-қарзе, ки аз ҷониби ташкилоти қарзӣ ба қарзгир бо шартҳои
пардохти фоиз ва баргардонидан ба муҳлати муайян дода мешавад ва маблағи
он аз андозаи муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон зиёд намебошад;

- қарзҳои тиҷоратӣ– харидан ва бо қарз додани молу хизматрасонӣ, ки
пардохти онҳо ва фоизҳояшонро дар ояндаи наздик пешбинӣ мекунад,
инчунин пешпардохт барои молу хизматрасоние, ки дар оянда расонида
мешавад;

- қарзи байнибонкӣ-яке аз шаклҳои аз ҳама маъмули муносибатҳои
қарзист, ки дар ҳамаи кишварҳо васеъ истифода мешавад. Он танҳо аз ҷониби
бонкҳою муассисаҳои молиявии ғайрибонкие дода мешавад, ки барои чунин
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намуди фаъолият иҷозатномаи бонкӣ марказиро доранд.
Истифодакунандагони қарзи бонкӣ ширкату корхонаҳо, соҳибкорон,
сохторҳои давлатӣ ва аҳолӣ мебошанд;

- Категорияи қарзҳо, қарз дар шакли овердрафт (харҷи аз меъёр зиёди
маблағҳои ҳисоб), қарзи муҳлат ба муҳлат пардохтшаванда, қарз барои харид,
ки муҳлат ба муҳлат пардохт мешавад ва қарз барои маблағгузории қарзи
тиҷоратиро дар бар мегирад. Овердрафт (изофабардошт) бинобар зиёд
шудани лимити қарзи суратҳисоби амонатҳои гузаронидашаванда  ҳамчун
қарз тасниф карда мешавад.

Овердрафт-ин шакли қарздиҳии бонкист, ки нисбати муштариёни
боваринок истифода мешавад. Ҳангоми хариди мол, ё додани пули хизмати
расонидашуда маблағи дар ҳисоби бонки муштарӣ буда камӣ кунад, бонк
пулдиҳиро манъ накарда фарқашро аз ҳисоби қарз мепӯшонад;

Қарзи бахши хоҷагиҳои хонагӣ аксар вақт ба қарзи ипотекӣ ва
истеъмолӣ тақсим мешавад.  Мафҳуми охирӣ (истеъмолӣ)  ба бисёр навъҳои
дигари қарзи хоҷагиҳои хонагӣ, аз ҷумла ба навъҳои зерин тааллуқ дорад:

- қарзҳое, ки дигар корпоратсияҳои амонатӣ ва дигар миёнаравони
молиявӣ (масалан, ширкатҳои молиявӣ) бевосита ба
истеъмолкунандагон додаанд;

- қарзҳое, ки аз ҷониби фурӯшандагони молу хизматрасонӣ дода
шудаанд;

- қарз тариқи кортҳои кредитӣ;
- қарзҳои пешниҳодкардаи корпоратсияҳои суғурта, ки воситаҳои

иштироки қарзгирандагон дар сармояи ин корпоратсияҳо гарави онҳо
маҳсуб мешаванд;

- аккредитив ё эътиборнома- ваъдаи анҷом додани пардохт, ки танҳо
баъди пешниҳод гардидани ҳуҷҷатҳои муайяни дар шартнома қайдшуда
амалӣ мегардад;

- қарзи субординарӣ-қарзи субординарӣ қарзе мебошад, ки ба қарзгир
танҳо дар шакли пулӣ ба муҳлати на камтар аз 5 сол дода мешавад. Фоизи он
бошад аз андозаи фоизи миёнаи бозории қарздиҳӣ дар низоми бонкии ватанӣ
зиёд (дар санаи қабули Қарори Бонки миллии Тоҷикистон оиди дохил кардани
қисми қарзи субординарӣ ба сармояи иловагии ташкилотҳои қарзӣ) намебошад;

- лизинги молиявӣ ҳамчун қарзе нишон дода мешавад, ки барои
маблағгузорӣ кардани дороии харидаи иҷорагир пешниҳод мегардад. Лизинги
молиявӣ ба молу хизматрасонӣ, даромад, амалиёти молиявӣ ва бақияҳо дахл
дорад;
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  -фоизҳо – даромаде, ки қарздиҳандагон бояд аз намудҳои муайяни
дороиҳои молиявӣ - амонатҳо, коғазҳои қиматноки қарзӣ, қарзу вом ва дигар
қарзи дебиторӣ барои ба ихтиёри дигар воҳиди хоҷагидорӣ додани дороиҳои
молиявӣ ба даст оранд. Маблағи фоизҳои ҳисобшаванда метавонад ҳам дар
намуди меъёри фоизӣ аз маблағи нопардохтаи қарз ва ҳам дар шакли маблағи
пулии қаблан муқарраршуда ё тағйирёбанда муайян карда шавад. Фоизҳо аз
рӯи усули ҳисобу замкунӣ, яъне пардохтпулиҳои бо гузашти вақт мунтазам
ҳисобшаванда нишон дода мешаванд;

- қарзи муҳлатгузашта–маблағе, ки бо вуҷуди гузаштани муҳлати шарту
қайдшудаи пардохти он ҳануз пардохт нашудааст;

- қарздиҳанда–иштирокдори муносибатҳои қарзӣ,  ки пул ё молу
хизматрасониро ба муҳлати муайян ва бо шартҳои муайян ба қарз медиҳад ва
дар ин замина ҳуқуқ дорад аз баргардонидани қарз ё иҷрои дигар
уҳдадориҳоро талаб кунад. Қарздиҳанда метавонад давлат, бонк, корхона ё
шахси воқеӣ бошад;

- меъёри фоизи комиссионӣ–фоизӣ муайяни бонкие, ки барои
хизматрасониҳои бонкӣ ситонида мешавад;

- уҳдадориҳои кутоҳмуҳлат–уҳдадориҳое, ки ҳангоми талаб кардан дар
муҳлати 1 сол ва ё камтар аз он пардохт карда мешаванд;

- уҳдадориҳои дарозмуҳлат–уҳдадориҳое, ки дар муҳлати зиёда аз 1 сол
ва ё бе муқаррар кардани муҳлат пардохт карда мешаванд;

- уҳдадориҳои бемуҳлат-уҳдадориҳои дархостие, ки дар муҳлати дилхоҳ
пардохт карда мешаванд;

- аннуитет-пардохтҳои баробарандоза, ки дар фосилаи баробари вақт дар
давоми давраи нишондода анҷом дода мешаванд;

 - давраи имтиёз-давраи байни санаи имзо шудани созишнома ва санаи
пардохти аввала аз рӯи қарзи асосӣ, ки дар ҷадвал пешбинӣ шудааст;

- бақияҳо-миқдори дороиҳо ё уҳдадориҳо дар лаҳзаи муайяни вақт.
Маълумот дар бораи бақияҳо одатан дар аввал ва охири давраи ҳисоботӣ
оварда мешавад. Ҳалқаи пайвасткунандаи байни бақияҳо дар ду давраи
гуногун амалиётҳое мебошанд, ки дар ин давра ҷой доштанд, чунки сабаби
тағйир ёфтани бақияҳо маҳз амалиётҳо ё дигар тағйиротҳо (азнавбаҳодиҳӣ
фарқияти қурб ва ғайра) мебошанд;

- амалиётҳо- ҳамкории ду воҳиди институтсионалӣ, ки тибқи
созишномаи тарафайн ё мутобиқи қонун амалӣ гардида, дар доираи он
додугирифти арзишҳои иқтисодӣ ё трансферт сурат мегирад. Дар амалиётҳое,
ки дар суратҳисобҳои фаъолияти иқтисоди хориҷӣ инъикос мегарданд, як
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воҳиди институтсионалӣ резиденти  Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигараш бошад
ғайрирезиденти он ба ҳисобмеравад;

-  пули миллӣ,  асъор–маблағест, ки бо он арзиши амалиёт ва бақияҳои
дар шартномаи байни ду тараф зикршуда ифода меёбад;

- асъори пардохт–асъоре, ки дар ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи шартнома
истифода шудааст. Асъори пардохт метавонад аз асъори асл фарқ кунад. Дар
ин ҳолат арзиши амалиёт бояд бо асъори асл аз рӯи қурби мавҷудаи асъор, ки
нисбат ба ин амалиёт татбиқ мегардад, аз нав ҳисоб карда шавад;

- рамзи рақами мушаххаси андозсупорандаи муштарии (РМА)-
ташкилоти қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо суратҳисоби ӯ амалиёт
мутобиқи рамзҳои додаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон сурат мегирад,нишон дода мешавад;

- резидентҳо:
а)  шахсони ҳуқуқӣ ва ташкилотҳое,  ки шахсони ҳуқуқӣ намебошанд ва

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта, дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷойгир шудаанд;

б) филиалу намояндагиҳои шахсони ҳуқуқӣ ва ташкилотҳое, ки шахсони
ҳуқуқии давлатҳои хориҷӣ намебошанд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир
шудаанд ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти соҳибкорӣ мебаранд;

в) намояндагиҳои дипломатӣ ва дигар намояндагиҳои расмӣ, муассисаҳои
консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон
қарор доранд;

г) шахсони воқеӣ, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд; шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар
хориҷи мамлакат камтар аз 12 моҳ зиндагӣ мекунанд; шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки дар ташкилотҳои дар зербанди в) банди мазкур номбаршуда
кор мекунанд;

ғ) шахсони воқеӣ, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба хориҷи
мамлакат барои таҳсил ё табобат рафтаанд, новобаста аз муҳлати будубош;

д)  шахсони воқеӣ,  шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ,  ки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон 12 моҳ ё бештар аз он зиндагӣ мекунанд, ба ғайр аз шаҳрвандони
давлатҳои хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳсил, табобат ва
кор дар муассисаҳои дипломатӣ ва консулии давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон қарор доранд;

е) Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳидҳои маъмурию ҳудудии он, ки дар
муносибатҳои бо қонунгузории асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон танзимшаванда
иштирок мекунанд;
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- ғайрирезидентҳо:
а)  шахсони ҳуқуқӣ ва ташкилотҳое,  ки шахсони ҳуқуқӣ намебошанд ва

мутобиқи қонунгузории давлатҳои хориҷӣ таъсис ёфта, берун аз ҳудуди
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд;

б) филиалу намояндагиҳои шахсони ҳуқуқӣ ва ташкилотҳое, ки шахсони
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд, берун аз ҳудуди Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷойгиранд ва берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти
соҳибкорӣ мебаранд;

в) намояндагиҳои дипломатӣ ва дигар намояндагиҳои расмӣ, муассисаҳои
консулии давлатҳои хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он
қарор доранд;

г) шахсони воқеӣ, шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ, ки берун аз Ҷумҳурии
Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд; шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ, ки дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон камтар аз 12 моҳ зиндагӣ мекунанд; шаҳрвандони
давлатҳои хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳсил, табобат ва
кор дар муассисаҳои дипломатӣ ва консулии давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон новобаста аз муҳлати будубош қарор доранд;

ғ) шахсони воқеӣ, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз
Ҷумҳурии Тоҷикистон 12 моҳ ё бештар аз он зиндагӣ мекунанд,  ба ғайр аз он
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
мақсади таҳсил, табобат ва кор дар муассисаҳои дипломатӣ ва консулии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ қарор доранд;

д) созмонҳои байналхалқӣ, филилалу намояндагиҳои онҳо;
е) давлатҳои хориҷӣ, воҳидҳои маъмурию ҳудудии онҳо, ки дар

муносибатҳои бо қонунгузории асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон танзимшаванда
иштирок мекунанд;

- бонки марказӣ–Бонки миллии Тоҷикистон, ки мақсаду вазифаҳо ва
фаъолияти он тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки
миллии Тоҷикистон” танзим карда мешавад;

- ташкилотҳои амонатӣ ба истиснои бонки марказӣ–бонкҳо,
ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ ва ташкилоти амонатии қарзии хурд, ки дар
асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиётҳои
бонкии дар қонун пешбинишударо иҷро менамоянд;

- дигар ташкилотҳои молиявӣ–ташкилотҳое, ки фаъолияти асосии онҳо
расонидани хизмати молиявӣ, аз ҷумла хизматрасонии суғурта ва
хизматрасонии фондҳои нафақа мебошад;
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- ташкилотҳои ғайримолиявӣ–субъектҳои хоҷагидорӣ, ки фаъолияти
асосии онҳо истеҳсоли мол ё хизматҳои ғайримолиявӣ мебошад, ҳамчунин
шахсони воқеи, ки дар таркиби хоҷагиҳои хонагӣ буда ва ташкилотҳои
ғайритиҷоратӣ, ки ба хоҷагиҳои хонагӣ хизмат мерасонанд, дохил мешаванд;

- бахши идорасозии давлатӣ–маҷмӯи корхона, ташкилот ва муассисаҳое,
ки дар моликияти давлат қарор доранд ва аз тарафи мақомоти давлатӣ ё
шахсони таъинкардаи онҳо идора карда мешаванд;

- бахшҳои дигар–ташкилотҳои дигари молиявӣ, ташкилотҳои
ғайримолиявӣ, хоҷагиҳои хонагӣ ва ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, ки ба
хоҷагиҳои хонагӣ хизмат мерасонанд ва ба таркиби бахшҳои дар боло
номбурда ба ҳисоб гирифта нашудаанд;

- хоҷагии хонагӣ–гурӯҳи шахсони воқеие, ки ҳамроҳ зиндагӣ карда,
даромад ва молу мулки худро қисман ё пурра муттаҳид намуда, навъҳои
гуногуни молу хизматрасонӣ, махсусан манзил ва маводи хӯроквориро ба
таври муштарак истифода мебаранд;

БОБИ 2. ШАКЛ ВА МУҲЛАТИ ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТ

2. Шакли ҳисоботи омории №1-АҚ “Ҳисобот оид ба амалиётҳои қарзии
ташкилоти қарзӣ (минбаъд-ҳисоботи омории №1-АҚ) ба Бонки миллии
Тоҷикистон (минбаъд– БМТ) тариқи портали иттилоотии “Равзанаи ягона” дар
реҷаи вақти воқеӣ (он-лайн) бо истифодаи имзои электронии рақамии
(минбаъд–ИЭР) роҳбари ташкилоти қарзӣ ё шахси ваколатдор,  ҳар моҳ на
дертар аз таърихи 5-уми баъди давраи ҳисоботӣ пешниҳод карда мешаванд.

3. Ба шакли ҳисоботи омории №1-АҚ маълумот оид ба иҷрои амалиёти
анҷомдодаи ташкилоти қарзӣ доир ба қарзҳо ворид карда шавад. Ҳисоботи
омории №1-АҚ бояд маълумотҳои зеринро дар бораи амалиётҳои мавҷудбуда
дар бар гирад:

 - бо асъори аслӣ (пули миллӣ);
 - ҳар як амалиёти анҷомдодашуда дар сатри алоҳида нишон дода

мешавад;
 - гардиш аз рӯи суратҳисоби алоҳида бо маблағе, ки дар шартномаи

қарзӣ пешбинӣ шудааст (пули миллӣ ва ё асъори хориҷӣ) нишон дода мешаванд;
 - пардохтпулиҳои аз ҷониби муштариён ё ташкилотҳои қарзӣ ва ё

воҳидҳои сохтории он анҷомдодашуда.
4. Дар ҳисоботи омории №1-АҚ маълумот дар бораи амалиётҳои

анҷомдодаи ташкилоти қарзӣ доир ба қарзӣ тариқи суратҳисобҳои дар
Замимаи №1-и Дастурамали мазкур зикршуда бояд дарҷ гардад.
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5. Ҳангоме, ки дар ҳисоббаробаркунӣ ташкилоти қарзӣ ва ё воҳидҳои
дигари сохтории он иштирок мекунанд, рамзи амалиёти қарзӣ ҳамон
ташкилоти қарзӣ ва ё воҳидҳои сохтории он ба қайд гирифта мешавад.

БОБИ 3. ТАРТИБИ ПЕШНИҲОДИ ҲИСОБОТ

6. Ҳисоботи омории №1-АҚ маълумотро оид ба вазъи амалиёти қарзӣ, ки
аз рӯи шартномаҳо, ҳисобҳои тавозунӣ, бақия ва таъиноти пардохт бо
тақсимоти намудҳо ва воситаҳо гуруҳбандӣ шудаанд, дар бар мегирад. Дар
ҳисоботи омории №1-АҚ маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:

а) маълумот дар бораи шартномаҳои қарзӣ басташуда;
б)  маълумот дар бораи ҳолати суратҳисобҳои тавозунӣ дар аввал ва

охири давраи ҳисоботӣ;
в) маълумот дар бораи ҳар як амалиёте, ки дар давраи ҳисоботӣ анҷом

дода шудааст;
г) маълумот дар бораи дигар тағйиротҳои давраи ҳисоботӣ.

7. Ҳисоботи омории №1-АҚ дар портали иттилоотии “Равзанаи ягона”
дар реҷаи вақти воқеӣ (он-лайн) ҳангоми пайдарпай ворид кардани
маълумоти ҳисоботӣ тариқи равзанаҳои интерфейси портал, инчунин тариқи
воридоти якдафъаи маълумоти ҳисоботӣ тартиб дода мешавад.

8. Маҷмӯи маълумоти ҳисоботӣ барои ҳисоботи омории №1-АҚ бояд
пешакӣ дар файли электронии формати Excel  бо назардошти талаботи
Дастурамали мазкур таҳия карда шавад.

9. Дар маълумоти ҳисоботие, ки ба воситаи портали иттилоотии
“Равзанаи ягона” пешниҳод мешавад, бояд ИЭР роҳбар ё шахси ваколатдори
ташкилоти қарзӣ мавҷуд бошад. Тартиби истифодаи ИЭР дар Замимаи№19-и
Дастурамали мазкур нишон дода шудааст.

10. Дар портали иттилоотии “Равзанаи ягона”дар зерменюи “Кӯмак”
ҳуҷҷати электронии “Роҳнамои истифодабаранда” бо шарҳи муфассал ва
тасвири графикии қисмҳои функсионалии (равзанаҳои интерфейс) ҳисоботи
омории №1-АҚ барои анҷомдиҳии кор дар реҷаи “он-лайн” мавҷуд аст.

11.  Сохтори файли формати Excel  дар шакли ҳисоботи омории №1-АҚ
нишон дода шудааст. Ин файл ба воситаи барномаҳои иловагӣ ё аз тарафи
оператор-иҷрокунандаи шакли ҳисоботи омории №-АҚ “дастӣ” пур карда
мешавад.

12. Маълумот дар формати Excel бо риояи талаботи Дастурамали мазкур
амалӣ карда мешавад. Саҳеҳу дуруст пур кардани ҳисобот аз рӯи формати
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нишондодашуда имкон медиҳад, ки маълумоти ҳисоботӣ ба БМТ ба воситаи
портали иттилоотии “Равзанаи ягона” пешниҳод карда шавад.

13. Портали “Равзанаи ягона” имкон медиҳад, ки санҷишҳои иловагии
маълумоти ҳисоботӣ дар давраи ҳисоботӣ гузаронида шаванд. Инчунин
ҷадвалҳои санҷиши амалиёти хизматрасонӣ имкон медиҳанд, ки маълумоти
пешниҳодшаванда таҳлил карда шуда, хатогиҳо дар вақти ворид кардани
маълумоти дахлдор ошкор карда шаванд. Низом дурустии маълумоти
воридшавандаро санҷида, дар бораи хатогиҳо хабар дода, барои таҳрири онҳо
имкон медиҳад. Маълумот чанд маротиба, таҳрир кардан мумкин аст, вале
танҳо то лаҳзаи гузоштани ИЭР имкони таҳрир кардан дорад. Баъди
гузоштани ИЭР, таҳрири маълумоти ҳисоботӣ танҳо бо иҷозати шахсони
ваколатдори БМТ мумкин мебошад.

14. Усули пешниҳоди маълумот, шафофияти дохил кардани маълумоти
ҳисоботӣ, таҳлил, таҳрир ва бароварди онро ҳангоми дастрасии бо иҷозат ба
портали иттилоотӣ таъмин менамояд.

15. Дар ҳолати ворид намудани тағйирот ба мафҳумҳо ва усулҳои таҳияи
нишондиҳандаҳои ҳисоботи омории №1-АҚ ба иҷрокунандаи ҳисобот
маълумоти иловагӣ ва ҳуҷҷатҳо бо шарҳу тавзеҳот аз ҷониби кормандони
воҳиди сохтории масъули БМТ пешниҳод мешавад

16.  Агар маълумоти шакли ҳисоботи омории №1-АҚ дар формати Excel
тариқи почтаи электронӣ ё реҷаи таъхири техникӣ (оф-лайн) пешниҳод
гардад, он гоҳ тағйироти ба сохтори файл воридшуда (дигаршавии ҷойи қисмҳо,
сутунҳо, ноаёнии сутунҳо ва ғайра) ҳамчун маълумоти ҳисоботии нодуруст
пешниҳодшуда дониста мешавад ва ин гуна ҳисобот дар БМТ ҳамчун
пешниҳод накардани ҳисобот дар муҳлати талабшуда ба қайд гирифта
мешавад.

БОБИ 4. ТАРЗИ ПУР КАРДАНИ ШАКЛИ ҲИСОБОТ

17. Ҳисоботи омории №1-АҚ, ки дар формати Excel таҳия мегардад аз
фаслҳои зерин иборат аст:

- варақаи унвонӣ
Фасли 1. Маълумот дар бораи амалиёт доир ба қарз
- варақи 01-01. Ҷадвали 1.1. Маълумот дар бораи шартномаи қарзӣ.
- варақи 01-02. Ҷадвали 1.2. Маълумот дар бораи амалиёте, ки дар давраи

ҳисоботӣ гузаронида шудааст
Фасли 2. Маълумот дар бораи амалиётҳои қарзӣ.
- варақи 02. Ҷадвали 2.1. Маълумоти муфассал дар бораи гардиши
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қарзҳо.
- варақи 02. Ҷадвали 2.1.1. Маълумот дар бораи бақия дар аввал ва охири

давраи ҳисоботӣ.
- варақи 02. Ҷадвали 2.1.2. Маълумот дар бораи гардиши мабалағҳои

қарзӣ.
Фасли 3. Маълумот дар бораи ҷадвали пардохти маблағи қарзи

асоси ва фоизи он.
- варақи 03. Ҷадвали 3. Маълумот дар бораи амалиётҳо тибқи ҷадвали

пардохти маблағи қарз.
Фасли 4. Маълумот дар бораи андози ҳисобшуда ва пардохтшудаи

қарзҳо.
- варақи 04. Ҷадвали 4. Маълумот дар бораи амалиёт оид ба пардохти

андоз аз руи маблағи қарзҳо.
18. Дар варақаи унвонии шакли ҳисоботи омории № 1-АҚ дар формати

Excel  нишон додани санаи ҳисобот ба шакли “рӯз,  моҳ,  сол”,  рамз (код) ва
рақами мушаххаси андозсупорандаи ташкилоти қарзӣ (РМА воҳиди хоҷагидорӣ)
зарур мебошад.

 19. Ҳангоми тариқи почтаи электронӣ ба БМТ пешниҳод намудани
шакли ҳисоботи омории №1-АҚ дар формати Excel, бояд дар варақаи унвонӣ
ному насаб, рақами телефони иҷрокунандаи он нишон дода шавад.

 20. Дар ҷадвали 1.1. (Варақаи 01-01) рамзҳои (кодҳои) дахлдори
шартномаҳои басташуда, санаи бастани шартномаҳо, рамзи (коди) навъи
шартнома дар сурати дигар шудани шартҳои аввалаи шартнома (таҷдиди
сохтор/азнавташкилӣ, аз нав ба расмият даровардан, маблағгузории такрорӣ,
ки ба шартномаи пештар имзошуда рост меоянд) нишон дода мешаванд.
Барои рамзбандии (кодгузории) маълумот бояд классификатори рамзҳо
(кодҳо), ки дар маълумотномаи Замимаҳои № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 ва 19-и Дастурамали мазкур зикр шудааст, истифода бурда
шавад.

 21. Маълумот дар бораи шартномаҳои басташуда (Варақаи 01-01) дар
Ҷадвали 1.1. бояд маълумоти мувофиқ ба давраи ҳисоботиро дар бар гирад.

 22. Маълумот доир ба ҳар як амалиёт бояд бо маблағе, ки дар шартномаи
қарзӣ пешбинӣ шудааст (пули миллӣ ва ё асъори хориҷӣ) мутобиқи шартҳои
шартнома ва маълумотномаи Замимаи №14-и Дастурамали мазкур нишон
дода шавад.

 23.  Агар ташкилоти қарзӣ дар як рӯз якчанд амалиёти ҳаммонандро
барои хизматрасонии ҳамон як шартнома анҷом дода бошад, маълумот дар
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бораи ин амалиёт бояд ҷамъбаст ва ҳамчун як амалиёти дорои маблағи
ҷамъбастӣ нишон дода шавад.

 24. Навъи бахши қарзгир ба таври худкор (автоматӣ) мутобиқи Замимаи
№5-и Дастурамали мазкур муайян карда мешаванд.

25. Шарҳи пурраи шартҳои амалиётҳое, ки дар Фаслҳои Дастурамали
мазкур дар гардидааст.

 Фасли 1 Маълумот дар бораи амалиёт доир ба қарзҳо.

      Ҷадвали 1.1. Маълумот дар бораи шартномаи қарзӣ.
    - маълумот бо сохтори зерин таҳия карда мешавад:

№ Ном Мазмун
1 Рамзи шартнома дар Низоми

иттилоотии ташкилоти қарзӣ
Рақами шартнома аз низоми
иттилоотии ташкилоти қарзӣ
нишон дода мешавад.

2 Рамзи шартнома дар Низоми
иттилоотии БМТ

Рамз аз ҷониби Бонки миллии
Тоҷикистон дода мешавад.

3 Ҳисоби тавозунӣ Мутобиқи Замимаи №1-и
Дастурамали мазкур нишон дода
мешавад.

4 Суратҳисоби муштарӣ Суратҳисоби муштарӣ дар
ташкилотҳои қарзӣ.

5 Санаи ба имзо расидани шартнома Cанаи имзошудани шартномаи
қарзӣ (байни қарздиҳанда ва
қарзгиранда) нишон дода мешавад.

6 Меъёри фоизҳои
комиссионӣ

Маблағи ҳисобшудае, ки барои
хизматрасонии бонкӣ ситонида
мешавад.

7 Рамзи қарзи аввала (рамзи
шартномаи аввала)

Рамзи шартномаи қарзии пештар
имзошуда (рамзи аввалаи  шартнома)
дар ташкилоти қарзӣ.

8 Рамзи намуди шартнома Намуди шартнома мутобиқи Замимаи
№2-и Дастурамали мазкур нишон дода
мешавад (агар намуди шартнома дигар
уҳдадориҳо ё дороиҳоро дар бар гирад, он го
он дар банди 44 “Эзоҳ” нишон дода шавад).

9 Рамзи муҳлат Рамзи муҳлати қарз тибқи Замимаи
№3 и Дастурамали мазкур  нишон
дода мешавад.

10 РМА қарзгиранда Рақами мушаххаси андозсупоранда
ки аз ҷониби Кумитаи андоз
додашудааст.



11

11 Рамзи муштарӣ Мутобиқи Замимаи №4-и
Дастурамали мазкур нишон дода
мешавад.

12 Рамзи шакли ҳуқуқӣ Мутобиқи Замимаи №6-и
Дастурамали мазкур нишон дода
мешавад.

13 Рамзи минтақа Рамзи минтақа мутобиқи Замимаи
№7-и Дастурамали мазкур нишон
дода мешавад.

14 Рамзи бахши иқтисодӣ Рамзи намуди бахши иқтисодиёт
мутобиқи Замимаи №8-и
Дастурамали мазкур нишон дода
мешавад.

15 Рамзи манбаи қарздиҳӣ Қарзҳои додашуда аз ҳисоби
манбаҳо мутобиқи Замимаи №9-и
Дастурамали мазкур нишон дода
мешавад.

16 Рамзи шакли моликият Рамзи шакли моликият мутобиқи
Замимаи №10-и Дастурамали
мазкур нишон дода мешавад.

17 Шумораи таъсиси ҷойҳои
нави корӣ

Масалан: Қарзгиранда аз ташкилоти
қарзӣ қарз мегирад, бо мақсади
кушодани сехи дузандагӣ (ё дигар
корхона)  ва чанд нафарро бо таъсиси
ҷойҳои нави корӣ таъмин менамояд.

18 Рамзи ҷинсият Ҷинсияти қарзгиранда мутобиқи
Замимаи №11-и Дастурамали
мазкур нишон дода мешавад.

19 Синну сол Синну соли қарзгиранда нишон
дода мешавад.

20 Рамзи ташкили ҳуқуқӣ Рамзи  ташкили ҳуқуқӣ, мутобиқи
Замимаи №12-и Дастурамали
мазкур нишон дода мешавад.

21 Воридотивазкунанда ва
ҳавасмандгардонии содирот

Мутобиқи Замимаи №13-и
Дастурамали мазкур нишон дода
мешавад.

Маблағи қарз
22 Ҳамагӣ Маблағи умумие, ки мутобиқи

шартҳои қарордоди/шартномаи
дахлдор дода мешавад.

23 Маблағи аввала Маблағи аввала шартномаи қаблан
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миёни ташкилоти қарзӣ ва
қарзгиранда баста шудааст.

24 Маблағи  иловашуда Маблағи қарзи иловашуда
мувофиқӣ шартномаи қарзӣ.

Асъори қарз
25 Асъори қарзи додашуда Дар инҷо асъори аз ҷониби

ташкилоти қарзӣ ба муштари
додашуда тибқи Замимаи№14-и
Дастурамали мазкур  нишон дода
мешавад.

26 Асъори қарзи пардохт Дар инҷо асъоре, ки муштари
қарзро пардохт мекунад тибқи
Замимаи№14-и Дастурамали
мазкур нишон дода мешавад.

27 Меъёри фоизӣ Меъёри фоиз тибқи шартномаи
басташуда нишон дода мешавад.

28 Меъёри фоизӣ ҷаримавӣ Меъёри фоизӣ ҷаримавӣ тибқи
қарордоди/шартномаи басташуда
нишон дода мешавад.

29 Шумораи рӯзҳои сол Миқдори рӯзҳои сол тибқи
қарордоди/шартномаи ҳисобкунии
фоизҳо.

30 Рамзи намуди
пардохтпулиҳо

Рамзи пардохтпулиҳо мутобиқи
Замимаи №15-и Дастурамали
мазкур нишон дода мешавад (агар
банди дигар интихоб шавад, он гоҳ он
дар банди 44 “Эзоҳ” нишон дода шавад).

Пардохти қарзи асосӣ
31 Санаи ба охир расидани

имтиёз
Санаи ба охир расидани даврае
нишон дода мешавад, ки дар давоми
он қарзи асосӣ пардохт карда
намешавад.

32 Санаи пардохти аввала Санае, ки ба пардохти якум рост
меояд, нишон дода мешавад.

33 Санаи пардохти охирин Санае, ки аз руи ҷадвали пардохт  ба
пардохти охирин рост меояд, нишон
дода мешавад.

34 Давраҳо Миқдори пардохтҳо дар як сол
нишон дода мешавад.

35 Дигар Он гоҳ нишон дода мешавад, ки агар
намуди шартнома аз қарз фарқ
дошта бошад, дар ин ҳолат мазмуни
амалиёт бояд дар банди 44 “Эзоҳ”
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шарҳ дода шавад.

Шарти падохти фоизҳо
36 Санаи ба охир расидани

имтиёз
Санаи анҷоми даврае, ки дар давоми
он фоиз пардохт намешавад, нишон
дода мешавад.

37 Пардохти аввала Санаи пардохти якумин нишон дода
мешавад.

38 Пардохти охирин Санаи пардохти охирин нишон дода
мешавад.

39 Давраҳо Миқдори пардохтҳо дар сол нишон
дода мешавад.

40 Дигар Он гоҳ нишон дода мешавад, ки агар
намуди шартнома аз қарз фарқ
дошта бошад (дар ин ҳолат мазмуни
амалиёт бояд дар банди 44 “Эзоҳ” шарҳ
дода шавад).

Таъминот
41 Маблағ Арзиши гарави тибқи шартнома

муайяншуда  нишон дода мешавад.
42 Объект Объекти гарав мутобиқи Замимаи

№16-и Дастурамали мазкур нишон
дода мешавад.

43 Рамзи кафолат Рамзи кафолат мутобиқи Замимаи
№17-и Дастурамали мазкур нишон
дода мешавад.

44 Эзоҳ Шартҳо аз рӯи намуди шартнома,
пардохтҳо нишон дода мешавад,
агар шартҳои дахлдори қарзҳо аз
рӯи вариантҳои пешниҳодшуда
нишон дода нашаванд.

- ҷадвали 1.2. Маълумот  дар бораи амалиёте, ки дар давраи ҳисоботӣ
гузаронида шудааст (хизматрасонии шартномаҳо).

- маълумот бо сохтори зерин таҳия мешавад:
№ Ном Мазмун
1 Рамзи шартнома Рамзе, ки БМТ додааст, нишон дода

мешавад.
2 Рамзи намуди шартнома Мутобиқи Замимаи №2-и

Дастурамали мазкур нишон дода
мешавад

3 Маблағи қарз Маблағи қарзи додашуда тибқи
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шартномаи қарзӣ гирифташудаи
муштарӣ нишон дода мешавад.

4 Санаи имзои шартнома Санаи иҷрошавии амалиёти қарзӣ

 Фасли 2. Маълумот дар бораи амалиётҳои қарзӣ.
- варақи 02. Ҷадвали 2.1. Маълумоти муфассал дар бораи гардиши

қарзҳо.
Маълумот оиди чадвали 2.1 дар Замимаи №18-и Дастурамали мазкур

Дастурамали мазкур нишон дода шудааст.
- варақи 02. Ҷадвали 2.1.1. Маълумот дар бораи бақия дар аввал ва охири

давраи ҳисоботӣ.
- маълумот бо сохтори зерин таҳия мешавад:

№ Ном Мазмун

1 Рамзи шартнома Рамзе, ки аз ҷониби БМТ пешноҳод шудааст,
нишон дода мешавад .

                                            Бақия дар аввали давра
2 Қарзҳо Бақияи қарзи асосӣ дар санаи аввали давра

нишон дода мешавад.
3 Фоизҳо Бақия фоизҳое, ки дар санаи аввали давра

(яъне фоизҳое, ки аз рӯи ҷадвалҳои пештара
пардохт нашудаанд) нишон дода мешавад.

                                           Бақия дар охири давра
4 Қарзҳо Бақияи қарз дар санаи охири давра нишон

дода мешавад.
5 Фоизҳо Фоизҳое, ки дар санаи охири давра нишон

дода мешавад.

- варақи 02. Ҷадвали 2.1.2. Маълумот дар бораи гардиши мабалағҳои
қарзӣ.

№ Ном Мазмун

1 Рамзи шартнома Рамзе, ки аз ҷониби БМТ пешноҳод шудааст,
нишон дода мешавад.

2 Рамзи амалиёт Мутобиқи Замимаи №18-и Дастурамали
мазкур нишон дода мешавад.

3 Маблағи қарз Маблағи амалиёти баамаломада нишон дода
мешавад.

4 Санаи амалиёт Санаи иҷрои амалиёт нишон дода мешавад

Фасли 3. Маълумот дар бораи ҷадвали пардохти маблағи қарзи
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асоси ва фоизи он.
- варақи 03. Ҷадвали 3. Маълумот дар бораи амалиётҳо тибқи ҷадвали

пардохти қарз.
- маълумот бо сохтори зерин таҳия мешавад:

№ Ном Мазмун
1 Рамзи шартнома Рамзе, ки БМТ додааст, нишон дода мешавад.
2 Рамзи амалиёт Мутобиқи Замимаи №18-и Дастурамали

мазкур нишон дода мешавад
3 Маблағи амалиёт Маблағи қарзи пардохтшуда дар давраи

муайян нишон дода мешавад.
4 Санаи амалиёт Санаи иҷрошавии амалиёти қарзӣ

Фасли 4. Маълумот дар бораи андози ҳисобшуда ва пардохтшудаи
қарзҳо.

- варақи 04. Ҷадвали 4. Маълумот дар бораи амалиёт оид ба пардохти
андоз аз руи маблағи қарзҳо

- маълумот бо сохтори зерин таҳия мешавад:
№ Ном Мазмун
1 Рамзи шартнома Рамзе, ки аз ҷониби БМТ пешноҳод шудааст,

нишон дода мешавад.
2 Меъёри фоизӣ  андоз Меъёри фоизи андоз тибқи Кодекси андози

Ҷумхурии Точикистон нишон дода мешавад.
3 Маблағи андози ҳисобшуда Маблағи ҳисобшудаи андоз аз рӯи фоизҳои

ҳисобшуда нишон дода мешавад.
4 Санаи амалиёт Санаи иҷроиши амалиёти нишон дода

мешавад.
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