
 

Бо қарори Ражсати Бонки миллии  

Тоҷикистон аз санаи __ ________с.2019, 

№___ «тасдиқ шудааст» 

 

 

Низомнома № 

“Дар бораи цимояи цуқуқцои дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорӣ” 

 

Низомномаи “Дар бораи цимояи цуқуқцои дорандагони 

суратцисобцои сармоягузорк” (минбаъд Низомнома)  мутобиқи 

талаботи банди 1 моддаи 6 ва банди 1 моддаи 42 Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” бо мақсади 

таъмини цимояи цуқуқцои дорандагони суратцисобцои сармоягузорк 

дар ташкилотцои қарзии исломк тация шудааст. 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

 Дастурамали мазкур талаботи цадди ақалро, ки бояд аз ҷониби цамаи 

ташкилотцои қарзии исломк бо мақсади цимояи цуқуқцои социбони 

суратцисобцои сармоягузорк татбиқ гарданд, муқаррар менамояд, 

зеро сармоягузорицои дорандагони суратцисобцои сармоягузорк 

дорои хавфи баланд мебошанд. 

1. Дар Низомномаи мазкур мафцумцои асосии зерин истифода 

мешаванд: 

Дорандаи суратцисоби сармоягузорӣ– муштарие, ки дар 

ташкилоти қарзии исломк суратцисоби сармоягузорк кушодааст. 



Захира барои хавфи сармоягузорӣ– маблағцои пулие, ки ташкилоти 

қарзии исломк аз цисоби даромади дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорк баъди цисоб карда гузаронидани циссаи фоидаи 

музориб (социбкор) бо мақсади захира кардани маблағ барои 

пӯшонидани талафоти дорандагони суратцисобцои сармоягузорк  аз 

сармоягузорк дар оянда нигоц медорад. 

      Ацди (Шартномаи) музораба – ацди дар асоси шартнома 

басташуда, ки мутобиқи шартцои он як тараф – сармоягузор сармоя 

(маблағцои пулк) пешницод мекунад, тарафи дигар – социбкор 

сармояро гирифта, онро бо истифода аз захирацои мецнатии худ бо 

мақсади гирифтани фоида ва тақсими он дар байни тарафцо тибқи 

шартнома истифода мебарад.  

Захираи баробаркунии фоида– маблағе, ки ташкилоти қарзии 

исломк аз даромади музораба пеш аз тақсими циссаи фоидаи 

музориб бо мақсади нигоцдории сатци муайяни даромаднокии 

сармоягузорк барои дорандагони суратцисобцои сармоягузорк ва 

зижд кардани циссаи моликон нигоц медорад. 

Суратцисобцои сармоягузории мацдуд – навъи суратцисоби 

сармоягузорк, ки тибқи он дорандагони суратцисобцои сармоягузорк 

ба ташкилоти қарзии исломк барои анҷом додани сармоягузории 

мушаххаси мақсаднок, сармоягузорк ба гурӯци дороицо, бахши 

иқтисодижт дар давраи муайяни сармоягузорк ж бо дигар мацдудиятцо 

ва шартцо ваколатцои махсуси сармоягузорк медицад. 

Суратцисобцои сармоягузории номацдуд – навъи суратцисоби 

сармоягузорк, ки тибқи он дорандагони суратцисобцои сармоягузорк 

ба ташкилоти қарзии исломк барои қабули қарори ницоии 

сармоягузорк бидуни ишора ба ягон мацдудият ж шарти муайян 

ваколатцо медицад.  

 

 



БОБИ 2. ТАРТИБИ КОР  БО СУРАТҲИСОБҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ 

2. Ташкилотцои қарзии исломк бояд кафолат дицанд, ки аз лацзаи 

кушодани суратцисобцои сармоягузорк ба муштарижне, ки мехоцанд 

дорандагони суратцисобцои сармоягузоркшаванд, маълумоти кофк ва 

тавзецот дода мешавад. Чунин маълумот ва тавзецот дар шакли хаттк 

пешницод мегардад, ки он мувофиқа шуда, шиносок бо он аз тарафи 

дорандагони суратцисобцои сармоягузорк тасдиқ карда мешавад. Дар 

чунин маълумот бояд шиносоии дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорк бо сижсат ва амалия дар бораи суратцисобцои 

сармоягузорк, ки пешницод намешаванд, дарҷ гардад. 

3. Ташкилоти қарзии исломк кафолат медицад, ки дорандаи 

суратцисобцои сармоягузорк комилан эътироф ва дарк мекунад, ки: 

- маблағцои пулии пешницодкардаи дорандаи суратцисоби 

сармоягузорк, ки дар суратцисоби сармоягузорк ҷойгир карда 

шудаанд, сармояе мебошад, ки дар ташкилоти қарзии исломк ҷойгир 

кардааст ва он пасандоз (амонат) ба цисоб намеравад. Аз ин рӯ, пурра 

ҷуброн кардани ин гуна маблағцои пулк аз ҷониби ташкилоти қарзии 

исломк кафолат дода намешавад; 

- хавфцое вуҷуд доранд, ки бо маблағцои пулии дар доираи  

суратцисоби сармоягузорк ҷойгиркарда алоқамандк доранд; 

- дар сурати барцам хӯрдани ташкилоти қарзии исломк, дорандагони 

суратцисобцои сармоягузорк танцо зарареро ба зимма мегиранд, ки 

он ба маблағи дороицои аз цисоби сармоягузории онцо 

маблағгузоришуда баробар мебошад; 

- ташкилоти қарзии исломк барои зараре, ки дар натиҷаи сацлангорк, 

амалцои ғайриқонунк ж иҷро накардани ваколатцои сармоягузорк аз 

ҷониби ӯ расонида шудааст, ҷавобгар хоцад буд; 

- дорандаи суратцисоби сармоягузории мацдуд барои ягон уцдадорк 

дар назди дигар шахсцо (тарафцо), ки дар натиҷаи камбудицои 

ташкилоти қарзии исломк ж пардохтпазирии он  пайдо мешавад, 



масъулият ба зимма надорад, магар дар цолате, ки ин камбудицо 

бевосита бо маблағцои пулии сармоягузоришавандаи дорандагони 

суратцисобцои сармоягузории мацдуд алоқаманд бошанд; ва 

- дорандагони суратцисобцои сармоягузории номацдуд, танцо барои 

уцдадорицо мутобиқи таносуби циссаи онцо дар фондцои муштарак 

масъулият ба зимма дошта метавонанд. 

 

БОБИ 3. ҲУҚУҚҲОИ ДОРАНДАГОНИ СУРАТҲИСОБҲОИ 

САРМОЯГУЗОРӢ 

 4. Дорандагони суратцисобцои сармоягузорк чунин цуқуқцо 

доранд: 

- цуқуқ барои гирифтани маслицату машварати кофк доир ба 

цуқуқцои шартномавии худ ва хавфцои марбут ба мацсулоти 

суратцисоби сармоягузорк, ки кушодан мехоцад, аз ҷумла доир ба 

стратегияцои асосии сармоягузорк ва стратегияцои тақсими дороицо 

ва усулцои цисоб кардани фоида/зараре, ки дар натиҷаи 

сармоягузорицои онцо ба амал омадааст. Дар робита ба ин, 

дорандагони суратцисобцои сармоягузорк бояд огоцонида шаванд, ки 

дивидендцои ба сацмиядорон пардохтшаванда эцтимол дорад, ки аз 

фоидаи (даромади) ба онцо цисобшаванда тафовут дошта устувортар 

бошад, бо назардошти он ки фарқияти маблағ ба захира гузаронида 

мешавад ж аз цисоби он пӯшонида мешавад. Аз ин рӯ, маблағе, ки ба 

дорандагони суратцисобцои сармоягузорк цамчун циссаи фоида  

тақсим мекунанд, метавонад аз циссаи иштироки онцо дар 

даромадцои ташкилоти қарзии исломк фарқ дошта бошад;  

- цуқуқи дастраск ба маълумоти кофие, ки метавонад ба дорандагони 

суратцисобцои сармоягузорк цангоми қабули қарори иттилоотк дар 

бораи роццо  ва интихоби суратцисобцои сармоягузорк, ки дар онцо 

метавонанд маблағцои пулиашонро дар ташкилоти қарзии исломк 

ҷойгир кунанд, аз ҷумла доир ба ташкилотцои қарзии исломие, ки 



суратцисобцои сармоягузории мацдуд пешницод мекунанд, мусоидат 

намоянд. Дорандагони суратцисобцои сармоягузории мацдуд цуқуқ 

доранд цадди ақал тамоми маълумотеро, ки маъмулан ба 

иштирокдорони тарццои  сармоягузории дастаҷамък пешницод 

мегардад, дастрас намоянд. Дорандагони суратцисобцои 

сармоягузории номацдуд бояд ба цамаи маълумоти зарурк оид ба 

суратцисобцои сармоягузории худ, аз ҷумла ба маълумот оид ба цисоб  

ва тақсими фоида ва сижсати сармоягузории ташкилотцои қарзии 

исломк дастраск дошта бошанд. Чунин ифшои маълумот набояд ба 

идоракунк ж анҷом додани амалижтцои ташкилоти қарзии исломк 

халал ворид намояд; ва 

- цуқуқи арзжбк кардани ташкилоти қарзии исломк ба цайси 

ташкилоте, ки дар назди дорандагони суратцисобцои сармоягузорк 

дар доираи принсипцои маблағгузории исломк масъулияти 

эътимодк (фидутсиарк) ва идоракунии фаъолияти  суратцисоби 

сармоягузориро  ба зимма дорад.  

5. Ташкилотцои қарзии исломк бояд эътироф намоянд, ки: 

- дар доираи масъулияти  эътимодк (фидутсиарк) онцо дар назди 

дорандагони суратцисобцои сармоягузорк, уцдадоранд, ки 

манфиатцои дорандагони суратцисобцои сармоягузориро цимоя 

карда, дар амри пешбурди онцо мусоидат намоянд: 

- суратцисобцои сармоягузорк тибқи принсипи Музораба – мутобиқи 

принсипи Музораба, дорандагони суратцисобцои сармоягузорк ба 

цайси раббулмол хавфцои марбут ба талафоти сармояеро, ки онцо ба 

ташкилоти қарзии исломк  ба цайси музориб гузоштаанд 

(сармоягузорк кардаанд), ба зимма доранд. Аз ин лицоз, ташкилоти 

қарзии исломк ба цайси музориб дар назди дорандагони 

суратцисобцои сармоягузорк дар доираи шартномаи музораба 

масъулияти эътимодк (фидутсиарк) ба зимма доранд;  

- суратцисобцои сармоягузорк тибқи принсипи ваколат – мутобиқи 

принсипи ваколат ташкилоти қарзии исломк ба цайси вакил дар 



назди дорандагони суратцисобцои сармоягузорк, ки ба цайси 

муваккил мутобиқи шартномаи ваколат амал мекунад, масъулияти 

эътимодк (фидутсиарк) ба зимма дорад; 

- дорандагони суратцисобцои сармоягузорк цуқуқ доранд раванди 

анҷомдиции амалижтцоро аз рӯи суратцисоби сармоягузории худ ва 

хавфцои ба он алоқаманд мониторинг намояд ва воситацои муносибро 

ки риоя ва татбиқ шудани ин цуқуқцоро кафолат медицанд, таъмин 

намоянд.  

 

БОБИ 4. ТАЛАБОТИ НАЗОРАТИ ДОХИЛӢ 

   6. Ташкилотцои қарзии исломие, ки хизматрасонии суратцисобцои 

сармоягузориро пешницод мекунанд, бояд механизмцои зерини 

назорати дохилиро татбиқ намоянд: 

- раванд ва расмижти идоракунк барои таъмини мониторинги 

муназзами сармоягузорицо дар доираи суратцисобцои сармоягузорк; 

- тартиб ва роцнамоицои дохилк, ки цолатцои зеринро муайян 

мекунанд: 

- қобилияти кормандони ташкилоти қарзии исломк, ки барои 

идорасозии суратцисобцои сармоягузории тацти идораи ташкилоти 

қарзии исломк қарордошта масъулият ба зимма доранд; 

- цимояи муносиби сармоягузорицои дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорк, аз ҷумла цолатцое, ки маблағцои пулиидорандагони 

суратцисобцои сармоягузории номацдуд бо маблағцои пулии дигар 

сацмиядорон якҷоя мешаванд; 

- ифшо кардани маълумоти дахлдор барои дорандагони 

суратцисобцои сармоягузорк; ва 

- асоси муносиб ва шаффоф барои тақсими фоида ва сижсати 

сармоягузорие, ки ба хавфцои пешгӯишавандаи дорандагони 

суратцисобцои сармоягузорк  асос жфтааст. 



 

БОБИ 5. СТРАТЕГИЯИ УСТУВОРИ САРМОЯГУЗОРӢ 

7. Ташкилотцои қарзии исломк бояд стратегияи  сармоягузорк, ки бо 

хавфцо ва даромаднокии эцтимолии дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорк цамоцанг шудааст, қабул карда (бо назардошти фарқият 

байни социбони суратцисобцои мацдуди сармоягузорк ва социбони 

суратцисобцои номацдуди сармоягузорк) дар масъалаи баробарсозии 

цамаи даромадцо шаффофиятро таъмин намоянд.  

8. Ташкилотцои қарзии исломк бояд тамоми кӯшиши худро барои 

татбиқи стратегияи сармоягузорк, ки ба таври муносиб бо хавфцо ва 

даромаднокии пешбинк намудаи дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорк цамоцанг шудааст ва он дар доираи шартномацои 

суратцисобцои сармоягузорк байни дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорк ва ташкилоти қарзии исломк мувофиқа шудааст,  

равона созанд. Ҳамаи ин бо назардошти мацдудиятцое, ки метавонанд 

аз тарафи дорандагони суратцисобцои сармоягузорк дар лацзаи 

бастани шартномаи сармоягузорк гузошта шаванд.  

9. Баробаркунии фоида (фоидаи тақсимшуда) барои дорандагони 

суратцисобцои сармоягузорк ва сацмиядорон тавассути истифодаи 

захираи махсус,  захираи баробаркунии фоида  дар сурате иҷозат дода 

мешавад, ки агар чунин амалия нисбат ба дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорк ба таври шаффоф анҷом дода шавад, аз ҷумла: 

- Кумитаи идории дохилии ташкилоти қарзии исломк дар бораи 

стратегияи сармоягузорк, ки аз тарафи ташкилоти қарзии исломк 

қабул гардидааст, пурра огоц карда шудааст; 

- ташкилоти қарзии исломк бояд ба дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорк хабар дицад, ки вай амалияи баробарсозии фоидаро 

тавассути ташкил ва гирифтани маблағцо аз чунин фондцои захиравк, 

ба монанди захираи баробаркунии фоида, татбиқ менамояд. Инчунин 

ташкилотцои қарзии исломк цангоми гузаронидани фоида ба чунин 



фондцои захиравк , ж гирифтани маблағ  аз онцо бо мақсади зижд 

кардани сатци тақсими фоида ба дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорк бояд социбони суратцисобцоро огоц намоянд бо цамон 

тартибе, ки ширкат сацмиядорони худро аз истифода шудани 

фондцои захиравк барои пардохти дивиденд хабардор месозад;  

- бо мақсади таъмини истифодаи муносиби  захираи баробаркунии 

фоида, бояд ба кумитаи дахлдори идоракунии дохилк барои анҷом 

додани санҷиши истифодаи маблағцои фонд ва додани тавсияцои 

дахлдор ба Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии исломк ваколатцо 

дода шавад;  

- цангоми ифшои маълумоти дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорк, ташкилоти қарзии исломк бояд байни “меъжрцои 

тақсим” – яъне меъжрцои (мизони) тақсими фоида  ва “меъжри фоида” 

– яъне фоидаи цақиқии дар натиҷаи сармоягузории маблағцои пулк 

аз номи дорандагони суратцисобцои сармоягузорк гирифташуда фарқ 

гузорад. Аз ин лицоз, истифодаи захираи баробаркунии фоида аз 

ҷониби дорандагони суратцисобцои сармоягузорк, бояд на цамчун 

воситаи “баробаркунии фоидаи гирифташуда”, балки цамчун воситаи 

“баробаркунии пардохтцо аз рӯи дивидендцо” дақиқ дарк карда 

шавад; 

- цамин тариқ, агар ташкилоти қарзии исломк захира барои хавфцои 

сармоягузориро цамчун воситаи пӯшонидани зарари ғайричашмдошт 

аз тарафи дорандагони суратцисобцои сармоягузорк ташкил дицад, он 

гоц истифодаи захира барои хавфцои сармоягузорк бояд мавриди 

санҷиш ва тавсияцо аз тарафи кумитаи дахлдори идории дохилк 

қарор гирад. Маълумот дар бораи фоиданокии фаъолияти ташкилоти 

қарзии исломк, циссаи дорандагони суратцисобцои сармоягузорк дар 

фоидаи гирифташуда ва маълумот дар бораи истифодаи фондцои 

захиравк бояд ба таври шаффоф ифшо карда шавад; ва 

- ташкилотцои қарзии исломк чунин амалияи “баробаркуниро” 

барои руйпӯш кардани он, ки маблағцои пулии дорандагони 



суратцисобцои сармоягузориро ба дороицое сармоягузорк кардаанд, 

ки хавфи даромаднокии онцо аз даромади чашмдошти дорандагони 

суратцисобцои сармоягузорк зижд мебошад, татбиқ наменамоянд, 

балки барои устуворсозии даромадцои дорандагони суратцисобцои 

сармоягузории худ бо роци татбиқи босамар ва муносиби тақсими 

фоида онро истифода мебаранд.  

Дар цолати барцам додани ташкилоти қарзии исломк, захираи 

баробаркунии фоида, бояд мутобиқи созишномае, ки дар лацзаи 

ташкили захира ба даст омада буд тақсим карда шавад, ва он 

маъмулан бояд бо яке аз роццои зерин сурат гирад:  

-тақсими маблағцои фонди захиравк байни дорандагони 

суратцисобцои сармоягузории амалкунанда ва сацмиядорон; ж 

- равона кардани маблағцо барои цадафцои хайрия. 

Ташкилотцои қарзии исломк бояд коргузорк, расмижт ва 

цуқуқцоеро (барои гирифтан) эҷод намояд, то гуногунфацмицоро дар 

ин самт, ки имкон дорад аз нигоци ахлоқк шубцанок ва ба номуайянк 

(ғарар) нисбат ба захираи баробаркунии фоида баробар бошанд, аз 

байн барад. Ташкилотцои қарзии исломк, бояд дар бораи он, ки 

цангоми барцамхӯрк маблағцои захираи баробаркунии фоида дар 

байни дорандагони суратцисобцои сармоягузорк тақсим карда 

намешаванд, маълумот ифшо намоянд.  

Баробаркунии фоидае, ки байни дорандагони суратцисобцои 

сармоягузорк бо истифодаи захираи баробаркунии фоида  тақсим 

мешаванд, пӯшонидани зарарро дар назар намегирад. Барои 

пӯшонидани зарар ташкилоти қарзии исломк бояд захира барои 

хавфи сармоягузорк ташкил намояд. 

Ба таври матлуб ва муносиб ифшо кардани маълумот дар бораи 

ҷойгиркунии дороицо ва сатратегияи сармоягузории ташкилотцои 

қарзии исломк нисбат ба суратцисобцои сармоягузорк ва истифодаи 

захираи баробаркунии фоида ва захира барои хавфи сармоягузорк ба 



кумитацои идоракунии дохилк, аз ҷумла Кумитаи аудит ва Кумитаи 

хизматрасонии маблағгузории исломк барои санҷиш ва мониторинги 

самаранокии фаъолияти ташкилотцои қарзии исломк ба цайси 

идоракунандагони суратцисобцои сармоягузорк пешницод карда 

мешавад.  

   

  

 


