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Лоица 

Бо қарори Ражсати 

Бонки миллии Тоҷикистон 

тацти №___ аз “___” __________ с. 20__ 

тасдиқ шудааст. 

 

 

Дастурамали №___ 

“Дар бораи захирацои цатмии ташкилотцои қарзк аз рӯи амонатцо ж пасандозцо 

ва уцдадорицои дигари ба онцо монанд 

 

Дастурамали №___ “Дар бораи захирацои цатмии ташкилотцои қарзк аз рӯи 

амонатцо ж пасандозцо ва уцдадорицои дигари ба онцо монанд” (минбаъд - 

Дастурамал) тибқи моддаи 17 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки 

миллии Тоҷикистон” тация гардида, тартиби ташкил намудани захирацои цатмии 

ташкилотцои қарзк аз рӯи амонатцо ж пасандозцо ва уцдадорицои ба онцо монанд 

(минбаъд - захирацои цатмк)-ро, ки дар Бонки миллии Тоҷикистон нигоц дошта 

мешаванд, дар бар мегирад. 

 

Боби 1. Муқаррароти умумк 

1. Дар Дастурамали мазкур мафцумцои асосии зерин истифода мешаванд: 

  захирацои цатмк – ин маблағцои ташкилоти қарзк, ки дар суратцисоби 

дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон аз ҷониби ташкилоти қарзк захира карда 

шудааст ва андозаи он аз меъжри захирацои цатмк ва маблағи амонатцо ж пасандозцо 

ва уцдадорицои дигари ба онцо монанди ҷалбкардаи ташкилоти қарзк вобастагк 

дорад; 

 амонат – маблағ ва сарвати дигари шахсони воқек ва цуқуқк, ки ба ташкилоти 

қарзк барои нигацдорк супурда шудаанд; 

 пасандоз – маблағе, ки цуқуқи истифодаи муваққатиаш ба ташкилотцои 

қарзк бо шарти пардохти фоизи муайян вогузор шудааст; 

 пойгоци захиравк – цаҷми амонатцо ж пасандозцо ва уцдадорицои дигари ба 

онцо монанди ташкилотцои қарзие мебошад, ки барои цисобкунии талаботцои 

захирацои цатмк хизмат мерасонад; 

 меъжрцои захирацои цатмк – меъжрцои бо фоиз муқарранамудаи Бонки 

миллии Тоҷикистон барои ташкилотцои қарзк аз рӯи амонатцо ж пасандозцо ва 

уцдадорицои дигари ба онцо монанд (захирацои цатмк) бо пули миллк ва асъори 

хориҷк мебошад; 

2. Захирацои цатмк яке аз фишангцои асосии амалк гардонидани сижсати 

пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон ба цисоб рафта, механизми танзими 

пардохтпазирии умумии низоми бонкиро, ки барои назорати унсурцои пулк 

истифода мешавад, ифода мекунанд. Талабот оид ба захирацои цатмк бо мақсади 

цимояи цуқуқу манфиатцои амонатгузорону пасандоздорон ва дар сатци муайян 

нигоц доштани цаҷми пул дар муомилот цамчун фишанги сижсати пулию қарзк 

муқаррар карда мешавад. 
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3. Уцдадорицои ташкилоти қарзк барои иҷрои талаботи захирацои цатмк, аз 

рӯзи гирифтани иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон барои анҷом додани 

амалижти бонкк, ба вуҷуд меоянд. Дар сурати боздоштани иҷрои баъзе амалижти 

пешбиникардаи иҷозатномаи ташкилоти қарзк, уцдадорицои мазкур дар давраи 

цисоботк қатъ намегарданд. 

4. Ташкилотцои қарзк бо роци интиқоли маблағ ба суратцисобцои дахлдор, ки 

дар Бонки миллии Тоҷикистон барои цамин мақсад кушода шудаанд, захирацои 

цатмк ташкил медицанд. 

5. Ташкилотцои қарзк барои муайян кардани андозаи захирацои цатмк 

цуҷҷатцои зеринро дар муцлате, ки барои пешницод намудани цисобот муқаррар 

шудааст, ба Бонки миллии Тоҷикистон пешницод менамоянд: 

- нусхаи тавозун (тасдиқкардашуда) дар давраи цисоботк (моцона, дацрӯза); 

- маълумоти дацрӯза дар бораи бақияи суратцисобцо барои цисобкунии 

захирацои цатмк (Замимаи №1); 

- маълумот дар бораи иҷрои меъжри захирацои цатмк (Замимаи №2). 

6. Аз рӯи маблағцои пулк, ки барои иҷро намудани талаботи захирацои цатмк 

дар Бонки миллии Тоҷикистон нигоц дошта мешаванд, фоиз цисоб карда 

намешавад. 

 

Боби 2. Тартиби ташкил намудани захирацои цатмк 

7. Барои муайян кардани маблағи захирацои цатмк ба цар санаи цисоботк, 

пойгоци захиравк цисоб карда мешавад, ки ба таркиби он бақияцои суратцисобцои 

тавозунии 20202, 20204, 20206, 20208, 20212, 20214, 20216, 20218, 20220, 20222, 20226, 

20228, 20230, 20232 дохил карда мешаванд: 

8. Маблағи пойгоци захиравк аз рӯи формулаи мижнаи хронологии зерин цисоб 

карда мешавад: 

Р =

D1
___
2
+ D2 + D3 +

D4
___
2

3
, 

 

ки дар ин ҷо: 

P - андозаи пойгоци захиравк дар давраи моци цисоботк; 

D1, D2, D3 ва D4 - андозаи пойгоци захиравк мувофиқан ба рӯзи якум, жздацум, 

бисту якуми моци цисоботк ва рӯзи якуми баъди цисоботдицк ба шумор меравад. 

9. Ташкилоти қарзк бояд маблағи захирацои цатмиро бо пули миллк ва асъори 

хориҷк тибқи тартиби муқаррарнамудаи Дастурамали мазкур, мувофиқан бо пули 

миллк ва асъори хориҷк ба пойгоци захиравк, ташаккул дицад. 

10. Ташкил намудани андозаи захирацои цатмк аз ҷониби ташкилотцои қарзк 

цар моц, дар рӯзи якуми баъди давраи цисоботк бо роци муқоисаи цаҷми маблағцои 

воқеан захира кардашуда ва маблағцое, ки бояд захира карда шаванд, амалк карда 

мешавад. 

11. Бонки миллии Тоҷикистон цисоботи ташкилоти қарзиро бо андозаи 

маблағцои воқеан захирашуда муқоиса мекунад ва дар сурати мувофиқ будани онцо, 

талабот иҷрошуда цисобида мешавад. 
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12. Дар сурати норасоии маблағцо ташкилоти қарзк аз рӯи асъори воқек 

(захираи зарурк) дар давоми ду рӯзи корк баъди пешницоди цисобот маблағцои 

иловагии пулиро пурра ба суратцисобцои дахлдори дар Бонки миллии Тоҷикистон 

амалкунанда интиқол медицад: 

  20406 - “Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии мацаллк аз рӯи пасандозцо ва 

уцдадорицои ба онцо монанд бо пули миллк”; 

  20606 - “Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии мацаллк аз рӯи пасандозцо ва 

уцдадорицои ба онцо монанд бо асъори хориҷк”; 

  20806 - “Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии хориҷк аз рӯи пасандозцо ва 

уцдадорицои ба онцо монанд бо пули миллк”; 

  22206 - “Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии хориҷк аз рӯи пасандозцо ва 

уцдадорицои ба онцо монанд бо асъори хориҷк”; 

 13. Дар цолати барзиждии маблағи захирацои цатмк, Бонки миллии 

Тоҷикистон маблағи зижд воридшударо ба суратцисобцои муросилотии ташкилоти 

қарзк бармегардонад: 

  20402 - ”Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии мацаллк бо пули 

миллк”; 

 20602 - ”Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии мацаллк бо асъори 

хориҷк”; 

 20802 - ”Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии хориҷк бо пули 

миллк»; 

 22202 - “Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии хориҷк бо асъори 

хориҷк”; 

14. Барои ташкилотцои қарзие, ки тавозуни царрӯзаро пешницод менамоянд, ба 

сифати давраи цисоботк дацрӯза қабул карда мешавад ва пойгоци захиравк аз рӯи 

формулаи зерин цисоб карда мешавад: 

X1 + X2 + < + X n 

Р = ____________________, 

N  

ки дар ин ҷо: 

Р - андозаи пойгоци захиравк дар давраи цисоботк; 

X1 - рӯзи якум,X2 - рӯзи дуюм ва Xn - рӯзи охирини давраи цисобот; 

N - шумораи рӯзцо. 

 

Боби 3. Назорати иҷро намудани талаботи захирацои цатмк 

15. Санҷиши ташкили дурусти захирацои цатмк аз ҷониби воциди сохтории 

дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон мутобиқи Дастурамали мазкур амалк карда 

мешавад. 

16. Дар сурати аз ҷониби ташкилоти қарзк иҷро нагардидани талабот оид ба 

сари вақт ва пурра интиқол додани захирацои цатмк, Бонки миллии Тоҷикистон 

метавонад тибқи моддаи 48 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки 

миллии Тоҷикистон” чорацои фаврии ислоцк ва таъсиррасонро татбиқ намояд. 
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Боби 4. Иҷрои талабот аз рӯи захирацои цатмк цангоми кам шудани 

пойгоци захиравк ж қатъи фаъолияти ташкилоти қарзк 

17. Дар цолати якбора кам шудани цаҷми маблағцои ҷалбшуда ба андозаи 

бештар аз меъжри захирацои цатмии муқарраргардидаи Ражсати Бонки миллии 

Тоҷикистон, аз маблағи асъори тавозуне, ки дар таърихи цисоботк тация шудааст, 

ташкилоти қарзк цуқуқ дорад бо дархост ва маълумот бо нусхаи тавозун 

(тасдиқкардашуда) дар давраи цисоботк, оид ба тасцец намудани захирацои цатмк бо 

роци баргардонидани маблағи зарурк дар таърихи 11, 21 ва 30-уми моц, ба Бонки 

миллии Тоҷикистон муроҷиат намояд. 

18. Ҳангоми барцамдиции ташкилоти қарзк баъд аз ҷониби сацмиядорони 

(иштирокчижни) ташкилоти қарзк тасдиқ гардидани тавозуни барцамдиции 

фосилавк ва мувофиқа намудани он бо Бонки миллии Тоҷикистон, маблағи 

захирацои цатмк ба суратцисобцои муросилотии зерин интиқол дода мешавад: 

  20402 - “Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии мацаллк бо пули 

миллк”; 

  20602 - “Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии мацаллк бо асъори 

хориҷк”; 

  20802 - “Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии хориҷк бо пули 

миллк”;  

  22202 - “Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии хориҷк бо асъори 

хориҷк”; 

 

Боби 5. Тартиби бацисобгирии муцосибии захирацои цатмк 

19. Маблағцои захирацои цатмк дар цисобцои тавозунии Бонки миллии 

Тоҷикистон мутобиқи бандцои 12 ва 13 Дастурамали мазкур ба цисоб гирифта 

мешаванд. 

20. Бацисобгирии муцосибии амалижти ташкил намудани захирацои цатмк ба 

таври зерин анҷом дода мешавад: 

1) цангоми интиқоли маблағи захирацои цатмк ба Бонки миллии Тоҷикистон: 

  дар ташкилоти қарзк, цангоми ташкил намудани захирацои цатмк бо пули 

миллк: 

№ Номи суратцисоб Дебет Кредит 

10309 Захирацои цатмк дар Бонки миллии Тоҷикистон -  

пули миллк 

X  

10301 Суратцисоби муросилотк дар Бонки миллии 

Тоҷикистон - пули миллк 

 X 

 

  дар ташкилоти қарзк, цангоми ташкил намудани захирацои цатмк бо асъори 

хориҷк:  

№ Номи суратцисоб Дебет Кредит 

10311 Захирацои цатмк дар Бонки миллии Тоҷикистон - 

асъори хориҷк 

X  

10305 Суратцисоби муросилотк дар Бонки миллии 

Тоҷикистон - асъори хориҷк 

 X 
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  дар Бонки миллии Тоҷикистон, цангоми ташкил намудани захирацои цатмк 

бо пули миллк:  

№ Номи суратцисоб Дебет Кредит 

20402 

 

 

20802 

Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии 

мацаллк бо пули миллк 

 

Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии 

хориҷк бо пули миллк 

X 

 

 

X 

 

20406 

 

 

 

20806 

Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии мацаллк аз 

рӯи пасандозцо ва уцдадорицои ба онцо монанд бо 

пули миллк 

 

Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии хориҷк аз 

рӯи пасандозцо ва уцдадорицои ба онцо монанд бо 

пули миллк 

 X 

 

 

 

X 

 

  дар Бонки миллии Тоҷикистон, цангоми ташкил намудани захирацои цатмк 

бо асъори хориҷк: 

№ Номи суратцисоб Дебет Кредит 

20602 

 

 

22202 

Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии 

мацаллк бо асъори хориҷк 

 

Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии 

хориҷк бо асъори хориҷк 

X 

 

 

X 

 

20606 

 

 

 

22206 

Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии мацаллк аз рӯи 

пасандозцо ва уцдадорицои ба онцо монанд бо асъори 

хориҷк 

 

Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии хориҷк аз рӯи 

пасандозцо ва уцдадорицои ба онцо монанд бо асъори 

хориҷк 

 X 

 

 

 

X 

 

2) цангоми ба ташкилоти қарзк баргардонидани маблағи бешомади захирацои 

цатмк: 

  дар Бонки миллии Тоҷикистон, цангоми баргардонидани маблағи захирацои 

цатмии бо пули миллк ташкилгардида: 

№ Номи суратцисоб Дебет Кредит 

20406 

 

 

 

20806 

Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии мацаллк аз рӯи 

пасандозцо ва уцдадорицои ба онцо монанд бо пули 

миллк 

 

Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии хориҷк аз рӯи 

пасандозцо ва уцдадорицои ба онцо монанд бо пули 

X 

 

 

 

X 
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миллк 

20402 

 

 

20802 

Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии 

мацаллк бо пули миллк 

 

Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии 

хориҷк бо пули миллк 

 X 

 

 

X 

 

 дар Бонки миллии Тоҷикистон, цангоми баргардонидани маблағи захирацои 

цатмии бо асъори хориҷк ташкилгардида: 

№ Номи суратцисоб Дебет Кредит 

20606 

 

 

 

22206 

Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии мацаллк аз рӯи 

пасандозцо ва уцдадорицои ба онцо монанд бо асъори 

хориҷк 

 

Захирацои цатмии ташкилотцои қарзии хориҷк аз рӯи 

пасандозцо ва уцдадорицои ба онцо монанд бо асъори 

хориҷк 

X 

 

 

 

X 

 

20602 

 

 

22202 

Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии 

мацаллк бо асъори хориҷк 

 

Суратцисоби муросилотии ташкилотцои қарзии 

хориҷк бо асъори хориҷк 

 X 

 

 

X 

 

 дар ташкилоти қарзк, цангоми баргардонидани маблағи захирацои цатмии бо 

пули миллк ташкилгардида: 

№ Номи суратцисоб Дебет Кредит 

10301 Суратцисоби муросилотк дар Бонки миллии 

Тоҷикистон - пули миллк 

X  

10309 Захирацои цатмк дар Бонки миллии Тоҷикистон - 

пули миллк 

 X 

 

  дар ташкилоти қарзк, цангоми баргардонидани маблағи захирацои цатмии бо 

асъори хориҷк ташкилгардида: 

№ Номи суратцисоб Дебет Кредит 

10305 Суратцисоби муросилотк дар Бонки миллии 

Тоҷикистон - асъори хориҷк 

X  

10311 Захирацои цатмк дар Бонки миллии Тоҷикистон - 

асъори хориҷк 

 X 
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Замимаи №1 

ба Дастурамали №___ 

“Дар бораи захирацои цатмии ташкилотцои 

қарзк аз рӯи амонатцо ж пасандозцо ва 

уцдадорицои дигари ба онцо монанд” 

 

 

Маълумоти 

дацрӯза дар бораи бақияи суратцисобцо барои цисобкунии захирацои цатмк 

дар “____” _______________ с. 20__ 

 

(сомонк) 

№ Рақами суратцисоби тавозунк 
Бақияи суратцисоб дар цар дацрӯза 

01 11 21 01 

 I. Суратцисобцо бо пули миллк     

1 20202     

2 20204     

3 20212     

4 20216     

5 20220     

6 20226     

7 20230     

Х Ҷамъан     

 Арзиши мижнаи хронологии 

пойгоци захиравк дар цар дацрӯза 

 

 II. Суратцисобцо бо асъори хориҷк     

1 20206     

2 20208     

3 20214     

4 20218     

5 20222     

7 20232     

Х Ҷамъан     

 Арзиши мижнаи хронологии 

пойгоци захиравк дар цар дацрӯза 
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Замимаи №2 

ба Дастурамали №___ 

“Дар бораи захирацои цатмии ташкилотцои 

қарзк аз рӯи амонатцо ж пасандозцо ва 

уцдадорицои дигари ба онцо монанд” 

 

 

Ташкилоти қарзии ________________________________ 
(номи ташкилоти қарзк) 

 

Маълумот 

дар бораи иҷрои меъжри захирацои цатмк 

ба цолати “____” _______________с. 20__ 

 

(сомонк) 

№ Номгӯй Пойгоци 

захиравк 

Меъжри 

захирацои 

цатмк 

Захирацои 

цатмии 

зарурк 

Бақияи 

воқеии 

захирацои 

цатмк 

Тафовут 

(-) камомад 

(+) бешомад  

1 Амонатцо ж 

пасандозцо ва 

уцдадорицои 

дигари ба онцо 

монанд бо 

пули миллк 

     

2 Амонатцо ж 

пасандозцо ва 

уцдадорицои 

дигари ба онцо 

монанд бо 

асъори хориҷк 

     

Х Ҷамъан      

 

 

Роцбари ташкилоти қарзк   ________________      ________ 
(ному насаб)              (имзо) 

 

 

Сармуцосиби ташкилоти қарзк   ________________      ________ 
(ному насаб)              (имзо) 

 

“_____”_________________ с. 20__ 


