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Дар Вазорати адлияи  

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

аз 23 майи соли 2022, №1163  

“ба қайди давлатӣ гирифта шудааст” 
 

 

 

Бо қарори Раёсати 

Бонки миллии Тоҷикистон  

аз 24 декабри соли 2021,№195 

 “тасдиқ шудааст” 

 

 

 

Дастурамали №249 

дар бораи тартиби танзими фаъолияти 

ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ 

 

Дастурамали №249 дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои 

маблағгузории хурди исломӣ (минбаъд - Дастурамал) мутобиқи моддаҳои 6 

ва 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» 

ва моддаҳои 5, 10, 20, 22, 24, 33, 34, 35, 47, 51 ва 58 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ» тартиби танзими 

фаъолияти ташкилотҳои маблағгузории хурди исломиро (ба истиснои 

ташкилотҳои амонатии қарзии хурди исломӣ) муқаррар менамояд. 

 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода 

мешаванд: 

-  даромад ё фоида – вобаста ба мафҳумҳои «қарзи исломӣ», 

шаклҳои гуногуни даромад, дивиденд ё фоида, рента (изофабаҳо), инчунин 

ҳаққи хизматрасонӣ ё туҳфае, ки ба ташкилоти қарзии хурди исломӣ 

пардохта ё аз ҷониби он дода мешаванд; 

- кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ – мақоми 

ташкилоти қарзии хурди исломӣ, ки барои мутобиқ будани созишномаҳо 

(шартномаҳо)-и басташудаи онҳо ба стандартҳои фаъолияти бонкии исломӣ 

масъул мебошад; 

- маблағгузории хурди исломӣ/қарзи хурди исломӣ – 

маблағгузорӣ ё қарзе, ки аз ҷониби ташкилотҳои маблағгузории хурди 

исломӣ ба муштарӣ мутобиқи принсипҳои маблағгузории исломӣ дода шуда, 

метавонад шартҳои пардохти маблағи асосӣ, фоида, иҷора ё ҳаққи 

хизматрасониро дар бар гирифта, барои шахсони воқеӣ ба андозаи на зиёда 

аз 250 000 (дусаду панҷоҳ ҳазор) сомонӣ ва барои шахсони ҳуқуқӣ ба андозаи 

на зиёда аз 500 000 (панҷсад ҳазор) сомонӣ муқаррар карда мешавад;  

- принсипҳои маблағгузории исломӣ – амалӣ намудани фаъолияти 

бонкии исломӣ бо риояи стандартҳое, ки ба меъёрҳои ҳуқуқии исломӣ асос 

ёфта, нисбат ба хизматрасониҳои бонкӣ татбиқ мегарданд; 

- равзанаи бонкии исломӣ – филиали ташкилоти қарзии анъанавӣ, 
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ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон пурра ё қисман 

амалиёти бонкии исломиро амалӣ менамояд; 

- стандартҳои фаъолияти бонкии исломӣ – маҷмуи қоидаҳое, ки 

Шӯрои машваратии хизматрасонии бонкии исломӣ маъқул дониста, аз 

ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд ва тибқи онҳо 

ташкилотҳои қарзии исломӣ фаъолияти бонкии исломиро анҷом медиҳанд; 

- ташкилотҳои қарзии молиявӣ - ташкилотҳои қарзӣ ва 

ташкилотҳои қарзии исломӣ, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии 

Тоҷикистон фаъолияти дар қонун пешбинишударо амалӣ менамоянд; 

- ташкилотҳои қарзии исломӣ – шахсони ҳуқуқие (бонкҳои 

исломӣ, ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии исломӣ, ташкилотҳои 

маблағгузории хурди исломӣ, аз ҷумла «равзанаи бонкии исломӣ»), ки дар 

асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиёти 

бонкии исломии дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 

бонкии исломӣ» пешбинишударо иҷро менамоянд; 

- ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ – ташкилотҳои 

қарзии исломие, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ба 

фаъолияти маблағгузории хурди исломӣ машғул мебошанд. Андозаи 

маблағгузории хурди исломӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии 

Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

 

БОБИ 2. САРМОЯИ ТАШКИЛОТҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ  

ХУРДИ ИСЛОМӢ 

2. Андозаи ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ барои ташкилотҳои қарзии 

хурди исломии навтаъсис ба маблағи 4 000 000 (чор миллион) сомонӣ 

муқаррар карда мешавад. 

3. Андозаи ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ барои равзанаи бонкии 

исломии ташкилоти қарзии хурди анъанавӣ ба андозаи 800 000 (ҳаштсад 

ҳазор) сомонӣ муқаррар карда мешавад. 

4. Маблағи ибтидоии маблағгузории муассис/муассисон барои 

фаъолияти фонди қарзии хурди исломии навтаъсис ва равзанаи бонкии 

исломии фонди қарзии хурди анъанавӣ ба андозаи на камтар аз 300 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо муқаррар карда мешавад. 

5. Ҳаҷми маблағгузориҳои хурди исломӣ/қарзҳои хурди исломӣ ба як 

ташкилоти қарзии исломӣ ё гурӯҳи ташкилотҳои қарзии исломии бо ҳам 

алоқаманд ба андозаи на зиёда аз 20% сармояи тавозунӣ муқаррар карда 

мешавад. 

6. Ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ уҳдадоранд, ки фаъолияти 

маблағгузории хурди исломиро тибқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, 
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принсипҳои маблағгузории исломӣ ва дар ҳолати аз ҷониби Кумитаи 

хизматрасонии маблағгузории исломӣ тасдиқ гардидани шартномаҳои 

(аҳдҳо) намунавии маҳсулотҳои бонкии исломӣ тибқи шартномаи намунавӣ 

амалӣ намоянд. 

7. Коргузории ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ бо забони 

давлатӣ сурат мегирад. Тамоми ҳуҷҷатҳои дохилӣ, аз ҷумла, шартномаҳо 

(аҳдҳо), созишномаҳо бо ҷонибҳо, бояд бо забони давлатӣ барасмият 

дароварда шаванд. Ҳамзамон, имкон дорад, ки ба расмиятдарории 

шартномаҳои сармоягузорӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои шарикӣ бо намояндагиҳои 

хориҷӣ бо забони давлатӣ ё бо забони хориҷии дорои эътибори баробари 

ҳуқуқӣ ба роҳ монда шавад.  

 

БОБИ 3. ХУСУСИЯТИ ФАЪОЛИЯТИ 

ТАШКИЛОТҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ 

8. Ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ бояд сиёсати 

маблағгузории худро дошта бошанд, ки дар он соҳаи фаъолият, самтҳои 

маблағгузорӣ, намуди хизматрасонӣ барои муштариён, инчунин ҳаҷми 

ниҳоии маблағгузорӣ муқаррар гардида, аз ҷониби шурои нозирон тасдиқ 

карда мешавад. 

9. Ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ вазифадоранд ба 

муштариён хусусиятҳои амалиёти бонкии ба принсипҳои маблағгузории 

исломӣ асосёфта ва хавфҳои ба он алоқамандро шарҳ диҳанд. 

10. Ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ ҳуқуқ надоранд: 

- дар шакли фоиз мукофотпулӣ ситонанд; 

- маблағгузорӣ (қарздиҳӣ)-и фаъолиятеро, ки ба истеҳсол ва савдои 

тамоку, маҳсулоти спиртӣ, силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, қиморбозӣ, муомилоти 

ғайриқонунии маводи нашъадор ва прекурсорҳо вобаста мебошад, анҷом 

диҳанд;  

- дигар намудҳои фаъолияти соҳибкориро, ки маблағгузорӣ 

(қарздиҳӣ)-и он мувофиқи принсипҳои маблағгузории исломӣ ё 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ шудааст, анҷом диҳанд. 

 

БОБИ 4. ИҶОЗАТНОМАДИҲИИ ФАЪОЛИЯТИ 

ТАШКИЛОТҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ 

11. Тартиби додани иҷозатнома ба ташкилоти маблағгузории хурди 

исломӣ, бозхонд ва бекор кардани он мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ» ва Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» амалӣ 

карда мешавад. 

12. То гирифтани иҷозатнома ташкилоти қарзии хурди исломӣ уҳдадор 
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аст 100 фоизи маблағи сармояи оинномавиро ба суратҳисоби дахлдори дар 

Бонки миллии Тоҷикистон кушодашуда гузаронад. Бонки миллии 

Тоҷикистон ба ташкилоти қарзии хурди исломӣ иттилоотро дар бораи 

мушаххасоти суратҳисоб дар муддати 3 рӯзи корӣ пас аз қабули қарор дар 

бораи додани иҷозатнома ирсол менамояд. 

13. Ташкилоти маблағгузории хурди исломӣ аз лаҳзаи гирифтани 

иҷозатнома ҳуқуқи оғоз кардани фаъолияти бонкии исломиро пайдо 

менамояд. 

14. Ташкилотҳои маблағгузории хурди исломие, ки дар натиҷаи 

табдилдиҳии ташкилотҳои маблағгузории хурди анъанавӣ ташкил карда 

шудаанд, баъди гирифтани иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон 

метавонанд фаъолияти бонкии исломӣ ё намудҳои алоҳидаи онро оғоз 

кунанд. 

15. Ҳангоми гум кардани иҷозатнома ташкилоти маблағгузории хурди 

исломӣ вазифадор аст дар муҳлати 3 рӯз дар бораи гум кардани иҷозатномаи 

худ Бонки миллии Тоҷикистонро огоҳ созад ва дар яке аз нашрияҳои расмӣ 

дар бораи аз эътибор соқит донистани иҷозатномаи гумшуда эълон нашр 

намояд. 

16. Ҳангоми аз ҷониби ташкилоти маблағгузории хурди исломӣ гум 

кардани иҷозатнома ба вай нусха (дубликат)-и иҷозатнома дода мешавад. 

17. Барои гирифтани нусха (дубликат)-и иҷозатнома ташкилоти 

маблағгузории хурди исломӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон аризаро бо 

нусхаи эълон дар нашрияи расмӣ пешниҳод менамояд. 

18. Нусха (дубликат)-и иҷозатнома ба ташкилоти маблағгузории хурди 

исломӣ дар муҳлати 30 рӯз пас аз ворид гардидани ариза, дар асоси фармони 

раиси Бонки миллии Тоҷикистон дода мешавад. 

 

БОБИ 5. ПЕШНИҲОДИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРДИ 

ИСЛОМӢ/ҚАРЗИ ХУРДИ ИСЛОМӢ 

19. Тартиби пешниҳоди маблағгузории хурди исломӣ/қарзи хурди 

исломӣ ба муштариён тибқи принсипҳои маблағгузории исломӣ бо санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

20. Андозаи изофапулӣ/даромад аз маблағгузории хурди исломӣ/қарзи 

хурди исломӣ дар асоси шартнома бо муштарӣ муқаррар карда мешавад. 

 

БОБИ 6. ҚОИДАҲОИ ҲИСОБДОРӢ, САНҶИШ ВА АУДИТ 

21. Ташкилоти маблағгузории хурди исломӣ ҳисоботи молиявии худро, 

ки аз тавозун, ҳисобот дар бораи фоидаву зарар ва дар бораи сармояи 

оинномавӣ иборат мебошад, мутобиқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи 

молиявӣ ва талаботи аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон муайяншуда 
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омода менамояд. 

22. Феҳристи ҳисоботҳо, шакл ва муҳлати пешниҳоди ҳисоботи 

муҳосибӣ ва ҳисоботи дигар аз ҷониби ташкилотҳои маблағгузории хурди 

исломӣ, ҳамчунин масъулият барои вайрон кардани онҳо бо санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

23. Бонки миллии Тоҷикистон санҷиши фаъолияти ташкилотҳои 

маблағгузории хурди исломиро дар маҳалли ҷойгиршавӣ ва берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии онҳо тавассути воҳидҳои сохтории худ анҷом медиҳад. 

24. Бо мақсади тафтиши дурустии ҳисобҳо, баҳодиҳии мутобиқат ва 

самаранокии низоми назорати дохилии худ ва мувофиқ будани он ба 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои 

маблағгузории хурди исломӣ метавонанд хадамоти аудити дохилиро ташкил 

диҳанд. 

25. Назорати дохилии ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ аз 

ҷониби аудити дохилӣ анҷом дода мешавад, ки бояд дараҷаи зарурии 

боэътимодиро, ки ба хусусият ва миқёси амалиёти аз ҷониби ташкилотҳои 

маблағгузории хурди исломӣ гузаронидашаванда мутобиқ аст, таъмин 

намояд. 

26. Фаъолияти ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ ҳар сол таҳти 

санҷиши аудити берунӣ қарор мегирад. 

27. Ташкилоти қарзии исломӣ уҳдадор аст, ки нусхаи ҳисоботи 

молиявии солона, аз ҷумла ҳисоботи маҷмӯии солонаи аз аудит гузаштаро, на 

дертар аз чор моҳи баъди анҷоми соли молиявӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон 

пешниҳод намояд.  

 

БОБИ 7. МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ 

ТАШКИЛОТИ ҚАРЗИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ 

28. Тартиби таъсис ва фаъолияти мақомоти идоракунии ташкилоти 

қарзии хурди исломӣ бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ҷамъиятҳои саҳомӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъияти 

дорои масъулияти маҳдуд», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

фаъолияти бонкии исломӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян карда мешавад.  

29. Идоракунии ташкилоти қарзии хурди исломӣ аз ҷониби мақомоти 

зерин амалӣ мегардад: 

- мақоми олии идоракунии ташкилоти қарзии хурди исломӣ - маҷлиси 

умумии саҳмиядорон (иштирокчиён);  

- мақоми идоракунӣ - шурои нозирон, ки аз ҷониби маҷлиси умумии 

саҳмиядорон (иштирокчиён) таъсис дода мешавад; 

- кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ, ки аз ҷониби шурои 
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нозирон мутобиқи оиннома таъсис дода мешавад;  

- мақоми иҷроия, ки аз ҷониби шурои нозирон таъсис дода мешавад. 

30. Шурои нозирон дар машварат бо кумитаи хизматрасонии 

маблағгузории исломӣ барои муайян намудани самтҳои асосии фаъолияти 

ташкилоти қарзии хурди исломӣ ва назорати онҳо масъул мебошад. Шурои 

нозирони ташкилоти қарзии хурди исломӣ дорои ваколатҳои зерин мебошад:  

- муқаррар намудани стандартҳои идоракунии хавфҳо ва муайян 

кардани пазириши хавф;  

- назорати тадбирҳое, ки мақоми иҷроияи ташкилоти қарзии хурди 

исломӣ барои ошкор, андозагирӣ, мониторинг ва назорати хавфҳо 

меандешад;  

- нигаҳдории низоми мувофиқу босамари назорати дохилӣ, инчунин 

мониторинги самарабахшии низоми назорати дохилии аз тарафи мақоми 

иҷроияи ташкилоти қарзии хурди исломӣ амалишаванда;  

- муқаррар намудани сиёсати дохилӣ ва низоми назорати дохилӣ, 

комплаенс (мувофиқа) ва меъёрҳои ахлоқ; 

- тасдиқи сохтори ташкилӣ;  

- таъини роҳбари сохтори аудити дохил (сараудитор)-и ташкилоти 

қарзии хурди исломӣ; 

- муайян кардани шартҳо ва андозаи музди меҳнати раис, муовинони 

ӯ, аъзои Раёсат ва сараудитори ташкилоти қарзии хурди исломӣ; 

- таъсис ва барҳамдиҳии филиалҳо ва намояндагиҳои ташкилоти 

қарзии хурди исломӣ; 

- баррасии натиҷаҳои аудит ва санҷишҳои дохилию берунӣ.  

31. Ҳайати шурои нозирон наметавонад камтар аз панҷ нафар бошад. 

Аъзои шурои нозирон ба муҳлати на зиёда аз 4 сол дар маҷлиси умумии 

саҳмиядорон (иштирокчиён) интихоб мегарданд. Аъзои шурои нозирон 

метавонанд аз нав интихоб шаванд.  

32. Шурои нозирон метавонад аз ҳисоби шахсоне, ки дорои таҳсилоти 

олӣ буда, аз нигоҳи касбӣ босалоҳият ва боэътимод мебошанд, интихоб 

гардад. Шурои нозирон аз байни аъзои худ раиси шуроро интихоб мекунад.  

33. Аъзои шурои нозирон наметавонанд:  

- кормандони дигар ташкилоти қарзии молиявӣ бошанд;  

- аъзои шурои нозирон ё дорандаи ҳиссаи иштироки афзалиятнок дар 

дигар ташкилоти қарзии молиявӣ бошанд;  

- корманд, аз ҷумла корманди роҳбарикунандаи ташкилоти қарзии 

молиявӣ, ҷамъияти вобаста ва фаръии он бошанд, ба истиснои корманди 

ҷамъияти алоқаманди ташкилоти қарзии молиявӣ;  

- хизматчии давлатӣ бошанд, ба истиснои узви шурои нозирони 

ташкилоти қарзии молиявие, ки давлат дар он саҳмдор аст;  
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- синнашон аз сӣ кам бошад. 

34. На камтар аз чор як ҳиссаи аъзои шурои нозирон бояд дар низоми 

бонк (ватанӣ ва ё хориҷӣ) таҷрибаи кории зиёда аз се сол дошта бошанд.  

35. Аъзои шурои нозирони ташкилоти қарзии хурди исломӣ, ба 

истиснои ташкилоти қарзии хурди исломии давлатӣ, пас аз мувофиқа бо 

Бонки миллии Тоҷикистон аз ҷониби маҷлиси умумии саҳмиядорон 

(иштирокчиён)-и ташкилоти қарзии хурди исломӣ интихоб карда мешаванд. 

Тартиби мувофиқа намудани аъзои шурои нозирони ташкилоти қарзии хурди 

исломӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар 

карда мешавад.  

36. Роҳбарии бевоситаи фаъолияти ҷории ташкилоти қарзии хурди 

исломӣ аз ҷониби мақоми иҷроияи он - Раёсат (мақоми дастаҷамъии иҷроия) 

ё раиси ташкилоти қарзии хурди исломӣ (мақоми инфиродии иҷроия) ё 

Раёсат ва раиси ташкилоти қарзии хурди исломӣ амалӣ мегардад.  

37. Агар Раёсат ва раиси ташкилоти қарзии хурди исломӣ дар як вақт 

ҳамчун мақоми иҷроия таъсис дода шаванд, он гоҳ раиси ташкилоти қарзии 

хурди исломӣ вазифаи раиси Раёсати онро иҷро менамояд. 

38. Мақоми иҷроияи ташкилоти қарзии хурди исломӣ аз ҷониби шурои 

нозирон таъсис дода шуда, он барои иҷрои қарорҳои шурои нозирон ва 

идоракунии амалиёти ҳаррӯзаи ташкилоти қарзии хурди исломӣ масъул 

мебошад. Ҳайати Раёсати ташкилоти қарзии хурди исломӣ набояд аз се 

нафар кам бошад. 

39. Раис ва узви Раёсати ташкилоти қарзии хурди исломӣ наметавонанд 

узви Шӯрои нозирон интихоб гарданд. 

40. Раёсати ташкилоти қарзии хурди исломӣ дорои ваколатҳои зерин 

мебошад: 

- татбиқи самтҳои асосии фаъолияти ташкилоти қарзии хурди исломӣ; 

- таъмини риояи меъёрҳои идоракунии корпоративӣ ва талаботи 

идоракунии хавфҳои ташкилоти қарзии хурди исломӣ; 

- таъмини сатҳи зарурии низоми идоракунии ташкилоти қарзии хурди 

исломӣ, ки масъулият, ваколат ва муносибатҳои байниҳамдигарии сохторҳои 

дохилӣ, шахсони мансабдор ва кормандони дигари ташкилоти қарзии хурди 

исломиро муқаррар менамояд; 

- ташкили низоми назорати дохилии ташкилоти қарзии хурди исломӣ, 

мониторинги мутобиқати самаранокии он. 

41. Раиси ташкилоти қарзии хурди исломӣ ваколатҳои зеринро дорад: 

- аз номи ташкилоти қарзии хурди исломӣ бе ваколатнома баромад 

карда, онро дар муносибат бо мақомоти давлатӣ ва ғайридавлатӣ намояндагӣ 

мекунад, шартномаҳо мебандад; 

- кормандони ташкилоти қарзии хурди исломиро ба кор қабул ва аз 
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кор озод мекунад; 

- дар ҷаласаҳои Раёсати ташкилоти қарзии хурди исломӣ раисӣ 

мекунад; 

- ба қарорҳо ва протоколҳои маҷлисҳои Раёсати ташкилоти қарзии 

хурди исломӣ имзо мегузорад; 

- вазифаҳоро дар байни муовинон тақсим мекунад; 

- фармону амрҳо медиҳад, ки иҷрояшон барои кормандони ташкилоти 

қарзии хурди исломӣ ҳатмӣ мебошад; 

- шартҳо ва андозаи музди меҳнати кормандони ташкилоти қарзии 

хурди исломиро, ба истиснои раис, муовинони раис ва сараудитори 

ташкилоти қарзии хурди исломӣ, муайян мекунад; 

- барои фаъолияти ташкилоти қарзии хурди исломӣ пурра масъул 

мебошад; 

- масъалаҳои дигари фаъолияти ташкилоти қарзии хурди исломиро, ки 

ба салоҳияти Раёсат, шурои нозирон ва маҷлиси умумии саҳмиядорони 

(иштирокдорони) ташкилоти қарзии хурди исломӣ тааллуқ надоранд, баррасӣ 

мекунад. 

42. Ҳангоми аз ҷониби як шахс таъсис додани ташкилоти қарзии хурди 

исломӣ ҳамин шахс наметавонад раис ё раиси Раёсати ташкилоти қарзии 

хурди исломӣ бошад. 

 

БОБИ 8. МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ 

ФОНДИ ҚАРЗИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ 

43. Идоракунии фонди қарзии хурди исломӣ аз ҷониби мақомоти зерин 

амалӣ мегардад: 

- мақоми олии идоракунии фонди қарзии хурди исломӣ - шурои 

парасторон, ки аз ҷониби муассисон таъсис дода мешавад; 

- кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ, ки аз ҷониби шурои 

парасторон мутобиқи оиннома таъсис дода мешавад;  

- мақоми иҷроия, Раёсат ва директор, ки аз ҷониби шурои парасторон 

таъин мегардад. 

44. Ҳайати ибтидоии шурои парасторони фонди қарзии хурди исломиро 

маҷлиси умумии муассисон интихоб менамояд. Тағйироти минбаъда дар 

ҳайати шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ аз ҷониби шурои 

парасторони он анҷом дода мешавад.  

45. Аъзои шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ вазифаҳои 

худро бе подош амалӣ менамоянд. 

46. Муассисони фонди қарзии хурди исломӣ узви Раёсати фонди қарзии 

хурди исломӣ шуда наметавонанд.  

47. Шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ дорои ваколатҳои 
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зерин мебошад:  

- муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти фонди қарзии 

хурди исломӣ;  

- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба оинномаи фонди қарзии хурди 

исломӣ;  

- азнавташкилдиҳии фонди қарзии хурди исломӣ;  

- тасдиқи дастури шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ;  

- интихоби аъзои комиссияи тафтишотии фонди қарзии хурди исломӣ 

ва тасдиқи низомномаи он;  

- тасдиқи низомномаи Раёсати фонди қарзии хурди исломӣ;  

- ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани раиси Раёсат (директор)-

и фонди қарзии хурди исломӣ ва аъзои Раёсати фонди қарзии хурди исломӣ;  

- бастани шартнома (қарордод)-и меҳнатӣ бо директори фонди қарзии 

хурди исломӣ;  

- таъсиси мақоми иҷроияи фонди қарзии хурди исломӣ;  

- таъсиси филиалҳо, кушодани намояндагиҳои фонди қарзии хурди 

исломӣ ва тасдиқи низомномаҳои онҳо;  

- интихоби раиси шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ;  

- ворид намудани тағйирот ба ҳайати шурои парасторони фонди 

қарзии хурди исломӣ;  

- назорати фаъолият ва истифодаи молу мулки фонди қарзии хурди 

исломӣ;  

- интихоби аудитори берунии фонди қарзии хурди исломӣ ва тасдиқи 

андозаи подоши хизмати он;  

- тасдиқи ҳисоботи солонаи фонди қарзии хурди исломӣ.  

48. Маҷлисҳои шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ на 

камтар аз як маротиба дар се моҳ тибқи дастури он гузаронида мешаванд. 

49. Маҷлиси шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ метавонад 

бо ташаббуси раиси шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ, на кам 

аз се як аъзои шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ ё директори 

фонди қарзии хурди исломӣ, ҳамчунин бо талаби ташкилоте, ки санҷиши 

аудитории фонди қарзии хурди исломиро мегузаронад, даъват карда шавад.  

50. Шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ ҳангоми иштироки 

на камтар аз нисфи аъзои он дар маҷлиси шурои парасторони фонди қарзии 

хурди исломӣ салоҳиятдор мебошад.  

51. Қарорҳои шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ бо 

тарафдории на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳои аъзои он, ки дар маҷлиси 

шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ иштирок доранд, қабул 

карда мешаванд. 

52. Раёсати фонди қарзии хурди исломӣ дар ҳайати директори фонди 
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қарзии хурди исломӣ ва на камтар аз ду корманди он таъсис дода мешавад. 

53. Раиси Раёсати фонди қарзии хурди исломӣ директори фонди қарзии 

хурди исломӣ мебошад.  

54. Аъзои дигари Раёсати фонди қарзии хурди исломиро бо пешниҳоди 

директори фонд шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ ба вазифа 

таъин ва аз вазифа озод менамояд. 

55. Раёсати фонди қарзии хурди исломӣ ҳангоми иштироки на камтар аз 

нисфи аъзои он дар маҷлиси Раёсати фонди қарзии хурди исломӣ 

салоҳиятдор мебошад. 

56. Қарорҳои Раёсати фонди қарзии хурди исломӣ бо тарафдории на 

камтар аз се ду ҳиссаи овозҳои аъзои он, ки дар маҷлиси Раёсати фонди 

қарзии хурди исломӣ иштирок доранд, қабул карда мешаванд. 

57. Раёсати фонди қарзии хурди исломӣ дорои ваколатҳои зерин 

мебошад: 

- роҳбарӣ ба фаъолияти ҷории фонди қарзии хурди исломӣ; 

- барои тасдиқ ба шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ 

пешниҳод кардани буҷет, сохтор ва низоми музди меҳнати кормандони 

фонди қарзии хурди исломӣ; 

- пешниҳоди лоиҳаи қарорҳо ба шурои парасторони фонди қарзии 

хурди исломӣ, ки қабули онҳо ба салоҳияти шурои парасторони фонди 

қарзии хурди исломӣ дохил мешавад. 

58. Директори фонди қарзии хурди исломӣ фаъолияти ҷории фондро 

амалӣ менамояд. 

59. Директори фонди қарзии хурди исломӣ дорои ваколатҳои зерин 

мебошад: 

-  бе ваколатнома аз номи фонди қарзии хурди исломӣ амал карда, 

манфиатҳои онро дар муносибат бо мақомоти давлатӣ, ташкилотҳо, аз ҷумла 

ташкилотҳои байналмилалӣ намояндагӣ мекунад; 

-  иҷрои қарорҳои Раёсат ва шурои парасторони фонди қарзии хурди 

исломиро таъмин менамояд; 

-  оид ба масъалаҳои фаъолияти ҷории фонди қарзии хурди исломӣ 

амру фармонҳо мебарорад; 

- кормандони фонди қарзии хурди исломиро ба вазифа таъин ва аз 

вазифа озод менамояд; 

- уҳдадориҳои вазифавиро байни муовинонаш тақсим менамояд; 

-  ваколатҳои дигари ба фаъолияти фонди қарзии хурди исломӣ 

вобастаро, ки ба ваколати Раёсат ва шурои парасторони фонди қарзии хурди 

исломӣ дохил намешаванд, тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ менамояд. 
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БОБИ 9. АЗНАВТАШКИЛДИҲӢ ВА БАРҲАМДИҲИИ 

ТАШКИЛОТИ ҚАРЗИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ 

60. Азнавташкилдиҳӣ (муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, 

ҷудошавӣ, табдилдиҳӣ)-и ташкилоти қарзии хурди исломӣ баъди гирифтани 

розигии Бонки миллии Тоҷикистон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сурат мегирад. 

61. Ташкилоти қарзии хурди исломӣ қабл аз азнавташкилдиҳӣ дар 

муҳлати на камтар аз 30 рӯз пеш дар ин бора ба Бонки миллии Тоҷикистон 

дархости пешакӣ фиристода, маълумоти заруриро манзур менамояд. Бонки 

миллии Тоҷикистон ба захираҳои молиявӣ, идоракунӣ ва дурнамои 

фаъолияти ташкилоҳои қарзии хурди исломии амалкунанда ва навтаъсис 

баҳо дода, то ба шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ ҷавобгӯ гардидани 

ташкилоти қарзии хурди исломии навтаъсис ба дархости он розигӣ 

намедиҳад.  

62. Бонки миллии Тоҷикистон дархости ташкилоти қарзии хурди 

исломиро дар бораи азнавташкилдиҳӣ дар муҳлати 1 моҳ баррасӣ намуда, 

қарори дахлдор қабул менамояд. 

63. Қарор дар бораи додани розигӣ барои азнавташкилдиҳии ташкилоти 

қарзии хурди исломӣ аз ҷониби Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон қабул 

карда мешавад. 

64. Ташкилоти қарзии хурди исломӣ бо мақсади азнавташкилдиҳӣ ба 

Бонки миллии Тоҷикистон бо дархост муроҷиат намуда, ҳуҷҷатҳои зеринро 

пешниҳод менамояд: 

- қарори маҷлиси умумии саҳмиядорон (иштирокчиён) дар бораи 

азнавташкилдиҳӣ; 

- маълумот дар бораи кормандони роҳбарикунанда бо зикри насаб, 

ном ва номи падар, шаҳрвандӣ, ҷойи истиқомати доимӣ, ихтисос, таҳсилот ва 

собиқаи корӣ, надоштани доғи судӣ ва набудани маҳдудият дар фаъолияти 

касбӣ; 

- маълумот дар бораи таъсиси Кумитаи хизматрасонии маблағгузории 

исломӣ дар сохтори ташкилоти қарзии хурди исломӣ ва дар бораи шахсоне, 

ки ба ҳайати он шомил шудаанд, бо зикри дорои донишу малака дар соҳаи 

ҳуқуқи исломӣ ва фаъолияти бонкии исломӣ будани онҳо; 

- нусхаи шаҳодатномаи бақайдгирии давлатӣ саҳмиядорон 

(иштирокчиён)-и нав барои шахсони ҳуқуқӣ; 

- маълумот оид ба рақами мушаххаси андозсупоранда - барои шахсони 

воқеӣ (саҳмиядорон (иштирокчиён)-и нав); 

- нусхаи ҳисоботи молиявии саҳмиядорон (иштирокчиён)-и нав -

шахсони ҳуқуқӣ барои соли охир бо хулосаи аудиторӣ; 
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- маълумотномаи мақоми ваколатдор оид ба иҷро кардани уҳдадориҳо 

дар назди буҷети давлатӣ барои соли охири фаъолияти саҳмиядорон 

(иштирокчиён)-и нав; 

- маълумотнома оид ба қонунӣ будани сарчашмаи маблағҳои пулии ба 

сармояи оинномавӣ пардохтшавандаи саҳмиядорон (иштирокчиён)-и нав - 

барои шахсони воқеӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонун; 

- руйхати саҳмиядорон (иштирокчиён) ва манфиатдорони ниҳоии 

саҳмияҳо (ҳиссаҳо), бо зикри нишонӣ ва миқдори саҳмияҳо (ҳиссаҳо)-и онҳо; 

- нақшаи корӣ бо дарназардошти мақсаду намудҳои фаъолият, 

тавсифи сохтори ташкилӣ ва низоми назорати дохилӣ, дурнамои ҳисоботи 

тавозунӣ, даромаду хароҷот ва гардиши пулӣ барои се соли фаъолияти 

минбаъда. 

65.  Дар ҳолатҳои зерин барои азнавташкилдиҳии ташкилоти қарзии 

хурди исломӣ розигӣ дода намешавад: 

- агар ташкилоти қарзии хурди исломӣ дорои аломатҳои муфлисшавӣ 

бошад; 

- агар дар бораи барҳамдиҳии ташкилоти қарзии хурди исломӣ қарор 

қабул гардида бошад; 

- агар азнавташкилдиҳии ташкилоти қарзии хурди исломӣ хавфҳоро 

ба миён орад. 

 

БОБИ 10. АЗНАВТАШКИЛДИҲӢ ВА БАРҲАМДИҲИИ 

ФОНДИ ҚАРЗИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ 

66. Азнавташкилдиҳии фонди қарзии хурди исломӣ дар шакли 

муттаҳидшавӣ ва ҳамроҳшавӣ бо дигар фондҳои қарзии хурди 

исломӣ/анъанавӣ ё табдилёбии фонди қарзии хурд ба фонди қарзии хурди 

исломӣ баъди гирифтани розигии Бонки миллии Тоҷикистон тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад. 

67. Азнавташкилдиҳии фонди қарзии хурди исломӣ дар шакли 

тақсимшавӣ, ҷудошавӣ ва табдилдиҳӣ манъ аст. 

68. Бонки миллии Тоҷикистон дархости фондҳои қарзии хурди 

исломиро дар бораи азнавташкилдиҳӣ дар муҳлати 1 моҳ баррасӣ намуда, 

қарори дахлдор қабул менамояд. 

69. Қарор дар бораи додани розигӣ барои азнавташкилдиҳии фондҳои 

қарзии хурди исломӣ аз ҷониби Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон қабул 

карда мешавад. 

70. Фонди қарзии хурди исломӣ бо мақсади азнавташкилдиҳӣ ба Бонки 

миллии Тоҷикистон бо дархост муроҷиат намуда, ҳуҷҷатҳои зеринро 

пешниҳод менамояд: 

- қарори шурои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ дар бораи 
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азнавташкилдиҳӣ; 

- маълумот дар бораи кормандони роҳбарикунанда бо зикри насаб, 

ном ва номи падар, шаҳрвандӣ, ҷойи истиқомати доимӣ, ихтисос, таҳсилот ва 

собиқаи корӣ; 

- маълумот дар бораи таъсиси кумитаи хизматрасонии маблағгузории 

исломӣ дар сохтор ва дар бораи шахсоне, ки ба ҳайати он шомил шудаанд, бо 

зикри дорои донишу малака дар соҳаи ҳуқуқи исломӣ ва фаъолияти бонкии 

исломӣ будани онҳо; 

- маълумотномаи мақоми ваколатдор оид ба иҷро кардани уҳдадориҳо 

дар назди буҷети давлатӣ барои соли охири фаъолият. 

71. Дар ҳолатҳои зерин барои азнавташкилдиҳии фондҳои қарзии хурди 

исломӣ розигӣ дода намешавад: 

- агар фонди қарзии хурди исломӣ дороӣ аломатҳои муфлисшавӣ 

бошад; 

- агар дар бораи барҳамдиҳии фонди қарзии хурди исломӣ қарор қабул 

гардида бошад; 

- агар азнавташкилдиҳии фонди қарзии хурди исломӣ хавфҳоро ба 

миён орад. 

72. Барҳамдиҳии ташкилотҳои маблағгузории хурди исломӣ тибқи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ» 

амалӣ мегардад. 
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