Муассисаи давлатии “Маркази
татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба
маблағгузории сабз ва маблағҳои
рушди деҳот”

Лоиҳаи “Беҳтар намудани
идоракунии захираҳои об дар
вилояти Хатлон”

Маълумот оиди лоиҳа
Мақсади лоиҳа: Мақсади лоиҳа ин баланд бартоштани сатҳи зиндагии аҳолии деҳот бо
роҳи беҳтар намудани идоракунии захираҳои об, ва устувор кардан ба тағйирёбии иқлим
тобовар мебошад, ки боиси афсоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, беҳбудии амнияти
озуқаворӣ, беҳтар намудани даромади деҳқонон ва дастрасӣ ба об мебошад.
Оғози лоиҳа: 9 сентябри соли 2021
Анҷоми лоиҳа: 30 июни соли 2024

Шаҳру ноҳияҳои пилотӣ: ноҳияҳои Темурмалик, Данғара, Н. Хусрав, Восеъ ва шаҳри
Кӯлоби Вилояти Хатлон.
Маблағи умумии лоиҳа 53,50 млн. долл. ИМА:
-

Бонки исломии рушд - 15 млн. долл. ИМА;

-

Фонди рушди Саудӣ - 25.00 млн. долл. ИМА;

-

Фонди ОПЕК - 10.00 млн. долл. ИМА;

-

Саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 3.50 млн. долл. ИМА.

Агентиҳои татбиқкунандаи лоиҳа
Маркази
татбиқи
лоиҳаи
“Обёрии
заминҳои
водии Данғара”

Компонентҳои: A, C
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Компоненти: B

Лоиҳа аз Компонентҳои зерин иборат
мебошад:
Компонент A. Беҳтар намудани
идоракунии захираҳои об, Гузаронидани об
дар ноҳияҳои Данғара, Темурмалик, Восеъ, Н.Хисрав ва шаҳри Кӯлоб:

Компонент В. Дастрасӣ ба маблағгузории исломӣ, ин қисмат
маблағгузориро тавассути Муассисаи давлатии “Маркази татбиқи
лоиҳаи дастрасӣ ба маблуғгузории сабз ва маблағҳои рушди деҳот”-и
назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд,
Тақсимоти захираҳои молиявӣ байни бонкҳои тиҷоратӣ ва
ташкилотҳои амонатии қарзии хурд бо талаботи меъёрҳои шариат
муайян карда мешавад.

Компонент С. Таъмини воситаҳои нақлиёт ва таҷҳизотҳо барои таъмини
идоракунии устуворӣ об дар минтақаҳои пилотӣ. Воситаҳои нақлиёт ва
тачхизотҳо ба мақомотҳои дахлдор супорида мешавад ва оянда барои
таъмир ва нигоҳубини стансияҳои насосӣ, хаттҳои инжинерӣ истифода бурда
мешавад:
Компонент D. Хизматрасонии машваратӣ (Тарҳрезии муфассал ва назорат):
Ин хадамот (i) таҳияи тарҳи муҳандисии муфассал, аз ҷумла арзёбии муҳити
зист, экспертизаро дар бар мегирад; ва (ii) хизматрасониҳои машваратӣ оид
ба баррасии лоиҳа, тендер, назорати сохтмон ва идоракунии шартнома:
Компонент E. Идоракунии лоиҳа.

Компонент В: Дастрасӣ ба
маблағгузории исломӣ

Хати қарзӣ барои дастгирии деҳқонон ҷиҳати истеҳсолот ва баланд
бардоштани ҳосилнокии кишоварзӣ ва дастгирии рушди соҳибкорони
маҳаллӣ равона карда мешавад.
Маблағгузори ба ташкилотҳои қарзӣ (бо иҷозатномаи БМТ барои
фаъолияти БИ) дода мешаванд бо тариқи шартномаи агенти
(вакала/музараба)
(5,04 млн. доллари ИМА). Дастрасӣ ба захираҳои молиявии Бонки
Исломии Рушд. Қисмати мазкур аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон амалӣ гардида, тақсимоти захираҳои молиявӣ тариқи
ташкилотҳои қарзӣ бо назардошти талабот ва меъёрҳои шариатӣ ба
аҳолӣ пешниҳод карда мешавад.
*

Усулҳои маблағгузории исломӣ (шариати):
1. Аҳди Музараба, 2. Аҳди Мурабаҳа, 3. Аҳди Мушарака, 4. Аҳди Салам
ва Салами Мувазӣ (паралельный), 5. Аҳди Иҷора ва иҷораи мутахияи
битамлик, Истисно ва истиснои паралелӣ

Маркази татбиқи лоиҳаи (МТЛ ВМ) дастраси ба
маблағгузории сабз ва маблағҳои рушди деҳот
оид ба принсипҳои маблағгузории исломӣ

• Маблағгузори аз чониби МТЛ ВМ ба ташкилотҳои қарзии исломи
(бонки исломи ва равзанахои БИ) дар асосои шартномаи Вакала
ё Музараба мегузарад. Маблағгузори аз ҷониби ташкилотҳои
қарзии исломӣ ба мизоҷони худ мувофиқи принсипҳои бонкии
исломӣ мублағгузори мекунанд.
• Ташкилотҳои қарзии исломӣ мувофиқи талаботи лоиҳа бояд
маблағро барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсолот (рушди
саноат) истифода баранд.

Сохтори маблағгузори (Линия)
Хоҷагиҳои деҳқонӣ,

БИР

МТЛ ВМ

Ташкилотҳои
қарзии
исломӣ ва
ширкатҳои
лизингӣ

соҳибкорони
инфиродӣ,,шахсони
воқеӣ – дар сохахои
истеҳсолот ва
кишоварзӣ (нохияҳо
пилотӣ)

Ташаккур!!!

