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1. Истилоҳот, мафҳумҳо ва ихтисораҳо 

 Аъзои (директори) мустақил – аъзои Шӯрои нозирони Бонк, ки ба 

талаботҳои аъзои мустақили Шӯрои нозирон, ки дар Кодекси мазкур оварда 

шудаанд, мувофиқ мебошад. 

 Бонк – ҷамъияти саҳомии кушодаи «Бонки Эсхата», ки ба ҳайати Шӯрои 

нозирони он аъзои мустақили Шӯрои нозирон дохил мешавад. 

 Кодекс – Кодекси мазкури аъзои мустақили Шӯрои нозирон. 

 Шӯрои нозирон – мутобиқи қонунугузории Ҷумшҳурии Тоҷикистон ва 

Низомнома оид ба Шӯрои нозирони ҶСК «Бонки Эсхата», мақоми 

коллегиалии Бонк, ки аз тарафи Маҷлиси умумии саҳмдорон интихоб 

гардидааст ва роҳбарии умумиро аз болои фаъолияти Бонк амалӣ мегардонад, 

ба истиснои масъалаҳое, ки мувофиқи қонунгузорӣ ва санадҳои дохилии Бонк 

ҳалли онҳо ба салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон тааллуқ дорад. . 

 ШН – Шӯрои нозирон 

 КК – Котиби корпоративӣ 

 ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

2. Муқаррароти умумӣ 

 Мақсади Кодекс коркарди меъёрҳои фаъолияти касбии аъзои мустақили  

ШН дар Бонк мебошад. 

 Вориднамоии таҷрибаи пешқадами идоракунии корпоративӣ ба кори 

Шӯрои нозирон аз ҷониби аъзоёни он самаранокии идоракуниро баланд 

менамояд, таъсири хубро ба симои бонкҳо мерасонад ва саҳми назаррасро дар 

афзоиши арзиши саҳомӣ мегузорад. 

  

3. Мафҳуми аъзои мустақили ШН 

3.1. Аъзои мустақили ШН (директор) – аъзои Шӯрои нозирон, ки дорои 

касбият ва мустақилияти кофӣ барои ташаккули мавқеи худ аст, қобили 

баровардани қазовати объективӣ ва бовиҷдонона, ки аз таъсири мақомоти 

иҷроияи Бонк ва гурӯҳи алоҳидаи саҳмдорон ё шахсони манфиатдор озод аст, 

мебошад. 

3.2. Нишонаҳои ҷудонашавандаи аъзоёни мустақили ШН соҳибихтиёриву 

мустақилияти қабули қарорҳо ва нуфузи калони кории онҳо мебошад. Мақоми 

мустақилияти аъзои ШН бевосита бо Бонк вобаста мебошад ва аз лаҳзаи 

интихоб гардидан ба Шӯрои нозирон ва то қатъ гардидани ваколатҳои аъзои 

Шӯрои нозирон ё арз кардани ӯ оид ба тағйири мақом амал мекунад. 

3.3. Аъзои мустақили Шӯрои нозирон ба талаботҳои зерини мустақилият 

мутобиқи Низомнома оид ба Шӯрои нозирони ҶСК «Бонки Эсхата» ҷавобгӯ 

мебошад: 
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3.3.1. дар муддати 3 (соли) охир корманди штатии Бонк набуд ва 

ҳангоми интихоб шудан чунин корманд намебошад; 

3.3.2. шахси алоқаманди саҳмдорон ва шахсони роҳбарикунандаи Бонк 

ва ё ташкилоти идоракунандаи он намебошад; 

      3.3.3. яке аз тараф дар ӯҳдадориҳои Бонк намебошад, ки тибқи онҳо ӯ 

имконияти ба даст овардани моликиятро дорад ва нархи он 10 (даҳ) фоиз ва 

зиёда аз он ҷамъи даромади солонаи аъзои Шӯрои нозиронро ташкил медиҳад; 

3.3.4. соҳиби зиёда аз 1 (як) фоизи саҳмияҳои Бонк намебошад; 

3.3.5. корманд ё ин ки шахси алоқаманди дигар ташкилоти молиявии 

қарзии ҶТ намебошад; 

3.3.6. ҳамчун аъзои Шӯрои нозирони Бонк зиёда аз 8 (ҳашт) сол 

фаъолият намебарад; 

3.3.7. дар давоми як соли то қабули қарор оид ба ҳайати ШН Бонк дохил 

шудан шахси вазифаҳои мақомоти иҷроияи ягонаи Бонкро аз ҷумла роҳбари 

он, узви мақомоти иҷроияи коллегиалиро ишғол намуда ва шахси соҳиби 

вазифа дар мақомоти идоракунии ташкилоти  идоракунанда намебошад; 

3.3.8. ҳамсар, волидайн, фарзандон, бародар ва хоҳар, фарзандхонд ва 

фарзандхондшудаи шахсе, ки дар мақомоти идоракунии Бонк соҳиби вазифа 

мебошад, роҳбари ташкилоти Бонк ё роҳбари Бонк мебошад; 

 

4. Асосҳои этикаи касбӣ 

4.1. Ҳангоми иҷрои вазифаҳои худ аъзои мустақили ШН принсипҳои 

ростқавлӣ, объектвият, конструктивият ва касбиятро ба роҳбарӣ мегирад. 

4.2. Аъзои мустақили ШН ӯҳдадориҳои худро поквиҷдонона мутобиқи 

қонунгузорӣ иҷро менамояд: аъзои мустақили ШН бечунучаро талаботҳои 

қонунгузориро иҷро менамояд ва дар доираи салоҳияти худ қувваи худро 

барои таъмини татбиқи қонунгузорӣ дар фаъолияти Бонк вомегузорад. 

4.3. Аъзои мустақили ШН набояд мавқеи худ ва маълумотро дар бораи 

фаъолияти Бонк дар манфиати шахсии худ истифода барад, ва ҳамчунин 

нагузоррад ки чунин маълумот ба манфитаҳои фардии шахсони дигар 

истифода гардад. 

4.4. Иҷрои талаботи мустақилият шарти асосии фаъолияти аъзои мустақили 

ШН мебошад: 

4.4.1 ҳангоми ба миён омадани ҳолатҳое, ки ба гум кардани мустақилият 

оварда мерасонанд, аъзои ШН бояд дар муддати 5 (панҷ) рӯзи корӣ оиди 

ҳолати мазкур Шӯрои нозирони Бонкро хабардор созад; 

4.4.2. аъзои мустақили ШН омода аст бо овардани далелҳо ҳангоми рост 

наомадани фикри ӯ бо ақидаи аксарияти аъзоёни Шӯрои нозирон ва Раиси ӯ 

мавқеи худро истодагарӣ намояд; 
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4.5. Омода будан ба мусоҳиба нишонаҳои фарқкунандаи аъзои мустақили ШН 

мебошанд: 

4.5.1. дар фаъолияти худ аъзои мустақили ШН ба ташкили мусоҳиба бо 

Шӯрои нозирон ва Раёсати Бонк кӯшиш менамояд. Аъзои мустақили ШН 

кӯшиш менамояд, ки ба Шӯрои нозирон ва Раёсат меъёрҳои асосии этикии 

фаъолияти худ, принсипҳои қабули қарорҳо ва сабабҳои норозигиро қарорҳои 

пешниҳодшаванда фаҳмонад; 

 

5. Фаъолияти касбии аъзои мустақили ШН: муносибат бо Бонк 

5.1. Аъзои мустақили ШН кӯшиш менамояд, ки дар муддати кӯтоҳтарин 

тасаввуроти пурраро дар бораи фаъолияти Бонк барои самаранокии кор дар 

ҳайати Шӯрои нозирони Бонк гирад: 

5.1.1. аъзои мустақили ШН кӯшиш менамояд, ки бо сохтори идоракунӣ 

ва ҳайати роҳбарият шинос гардад, махсусиятҳои тиҷорат ва бозорро омӯзад, 

тасаввуротро оид ба сирри тиҷоратӣ ва бонкӣ ва шартҳои истифодаи чунин 

маълумотҳои дорои чунин сирр, ки метавонад ба ӯ ошкор гардад, гирад; 

5.1.2. ба аъзои мустақил тавсия мешавад, ки шахсан бо хусусиятҳои 

техникӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ ва дигар махсусиятҳои фаъолитҳои Бонк шинос 

гардад, тасаввуротро оид ба мизоҷони муҳимтарин ва муқаррарӣ гирад, ба 

объектҳои Бонк ва ҷойҳои асосии хизматрасонӣ ташриф орад; 

5.1.3. аъзои мустақили ШН ӯҳдадор аст, ки шахсан дар маҷлисҳои рӯ 

ба рӯи Шӯрои нозирон иштирок намояд ва дар ҳолати мавҷуд набудани 

имконияти иштироки ҷисман, бо воситаҳои техникии алоқа ба маҷлис ҳамроҳ 

шавад. 

5.2. Аъзои мустақили ШН дар фаъолияти худ кӯшиш менамояд, ки саҳми 

худро дар инкишофи бомуваффақияти Бонк, беҳтаргардонии симои ӯ ва 

баландшавии арзиши саҳомӣ гузорад: 

5.2.1. аъзои мустақили ШН ба Шӯрои нозирон барои муайяннамоии 

ҳадафҳо, вазифаҳо ва разишҳо дар коркарди стратегия мусоидат менамояд; 

5.2.2. аъзои мустақили ШН ба ворид намудани стандартҳои беҳтарини 

идоракунии корпоративӣ ва шаффофияти иттилоотӣ ба Бонк мусоидат 

менамояд.  

5.2.3. аъзои мустақили ШН омодагиро ба иштирок дар кори кумитаҳои 

назди Шӯрои нозирони Бонк ба монанди кумитаҳои аудиторӣ, кумита оид ба 

идоракунии хавфҳо, кумита оид ба комплаенс, кумита оид ба идоракунии 

корпоративӣ, таъинот ва мукофотонӣ ва дигар кумитаҳои назди ШН баён 

менамояд; 

5.2.4. аъзои мустақили ШН Шӯрои нозиронро оид ба оқибатҳои 

манфие, ки метавонанд ба иҷро нашудани стандартҳои умумиэътирофгаштаи 

идоракунии корпроративӣ оварда расонанд, хабардор месозад; 
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5.2.5. дар доираи ваколатҳои худ аъзои мустақили  ШН ба ҳимояи 

манфиатҳои қонунии Бонк ва саҳмдорони он аз амалҳои зиддиҳуқуқии 

шахсони сеюм мусоидат мекунад. 

 

 

6. Аъзои мустақили ШН қарорҳоро бар манфиати Бонк ва ҳамаи 

саҳмдорони он қабул мекунад: 

6.1 Ҳангоми қабули қарорҳо аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳим аъзои мустақили 

ШН кӯшиш менамояд, ки бо маълумоти пурра ва саҳеҳ таъмин бошад, ки он 

барои қабули қарори асоснок аз рӯи масъалаҳои баррасишаванда ҳангоми 

овоздиҳӣ дар сатҳи ШН кифоя бошад.  

6.2. Барои диққати аъзои мустақили ШН муҳим ин омодасозӣ ва гузаронидани 

маҷлиси саҳмдорон, маҷлисҳои Шӯрои нозирон, аҳдҳои калон ва аҳдҳо бо 

манфитадӣ, аудит, ошкорнамоии маълумот оид ба фаъолияти Бонк, фарҳанги 

корпоративӣ ва масъулияти иҷтимоӣ мебошанд; 

6.3. Ҳангоми қабули қарорҳо аъзои мустақили ШН қувваҳоро барои эътимод 

пайдо кардан дар мавқуд набудани вайронкунии қонунгузорӣ ва манфитаҳои 

саҳмдорон дар қарорҳои пешниҳодшаванда равона менамояд; 

6.4. Аъзои мустақили ШН бояд аз амалҳое, ки метавонанд ба вуҷуд оранд ё 

бархӯрди манфитаҳоро ба вуҷуд меоранд, худдорӣ намоянд. Дар ҳолати 

бавуҷудоии бархӯрди манфиатҳо аъзои ШН бояд ба зудӣ маълумоти мазкурро 

ба Раиси Шӯрои нозирон ошкор намояд; 

6.5. Аъзои мустақили ШН дар муносибатҳои худ бо Бонк принсипҳои возеҳият 

нисбат ба худ ва шахсони ба худ алоқаманд раво мебинад: 

6.5.1. ҳаққи моликияти аъзои мустақили ШН дар Бонк, инчунин дар 

соҳибияти бенефитсиарӣ, ва ҳамчунин аҳдҳои шахсӣ ва аҳдҳои шахсони бо ӯ 

алоқаманд ва бо дигар дороиҳои Бонк ва воситаҳои ҳосилавӣ ба онҳо бояд 

барои Шӯрои нозирон ва Раёсати Бонк шаффоф бошанд; 

6.6. Аъзои мустақили ШН имеет право получать адекватное вознаграждение 

за свою деятельность в Наблюдательном совете Банка; 

 6.6.1. ба аъзои мустақил тавсия мешавад, ки аз рӯи имконият, то интихоб 

гардидан бо санадҳои дохилии Бонк, ки андоза ва тартиби подошпулиро ба 

аъзоёни Шӯрои нозирон муқаррар менамоянд, шинос шавад. 

 

7. Фаъолияти касбии аъзои мустақили ШН: муносибат бо саҳмдорон 

7.1. Аъзои мустақили ШН аз номи ҳамаи саҳмдорони Бонк амал мекунад, ва, 

мувофиқан, дар доираи салоҳияти худ ҳуқуқ ва манфитаҳои қонунии ҳамаи 

саҳмдорони Бонкро ҳимоя мекунад, ба муқаррарнамоии мусоҳибаи 

конструктивӣ байни саҳмдорон ва роҳбарияти Бонк мусоидат менамояд: 
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7.1.1. аъзои мустақили ШН ҳангоми иҷрои ӯҳдадориҳо ҳамаи 

қувваҳоро барои таъмини аз тарафи Бонк риояи ҳуқуқ ва манфиатҳои ҳамаи 

саҳмдорон вогузор менамояд; 

7.1.2. аъзои мустақили ШН ҳамаи масъалаҳо ва пешниҳодҳоро, ки аз 

тарафи саҳмдорон ирсол мешаванд, меомӯзад, вобаста аз моҳияти онҳо бо 

воситаи КК онҳоро ба маълумоти Раёсат пешниҳод менамояд ё ин ки ба 

баррасии Шӯрои нозирони Бонк мебарорад. 

7.2. Аъзои мустақили ШН ҳуқуқ дорад, ки барои гирифтани маълумоти зарурӣ 

оид ба Бонк аз ҷониби саҳмдорон, талаб намояд: 

 7.2.1. аъзои мустақили ШН ҳуқуқ дорад, ки  барои саривақт аз тарафи 

Бонк пешниҳод шудани дастрасии саҳмдорон ба тамоми маълумот оид ба 

фаъолияти Бонк, ки аз ҷониби қонунгузорӣ пешбинӣ гардидааст, талаб 

намояд; 

 7.2.2. дар раванди омодасозӣ ва ташкили гузаронидани маҷлиси умумии 

саҳмдорон аъзои мустақил ба саҳмдорон маълумоти пурраи имконпазирро оид 

ба ҳамаи масъалаҳои рӯзномаи маҷлис пешниҳод менамояд; 

 7.2.3. аъзои мустақил тамоми қувваҳоро барои ворид намудан ба 

ҳисоботи солона маълумоти ниҳоии пурраро, ки барои баҳодиҳии натиҷаҳои 

фаъолияти солонаи Бонк аз ҷониби саҳмдорон зарур аст, сарф менамояд; 

7.3. Дар муносибатҳои худ бо саҳмдорон аъзои мустақили ШН сиёсати дастрас 

ва кушод буданро мебарад: 

 

8. Фаъолияти касбии аъзои мустақили ШН: муносибат бо ҷониби сеюм 

8.1. Дар муносибат бо ҷониби сеюм аъзои мустақил принсипҳои 

эътимоднокиву ҳимояи манфитаҳои Бонк ва тамоми саҳмдоронро ба роҳбарӣ 

мегирад: 

8.1.1. аъзои мустақили Шӯрои нозирони Бонк бо ҷониби сеюм, 

ҳамчунин бо рақибон ва шахсони алоқаманд ягон намуди муносибатҳоро 

дошта наметавонад, агар маълум бошад, ки ин гуна муносибатҳо бевосита ё 

бавосита ба симо, тиҷорат ва мафиатҳои қонунии саҳмдорону Бонк зарар 

расонад. Дар ин ҳолат муҳим аст, ки фоида аз ҷониби худи аъзои мустақил 

гирифта мешавад ё аз ҷониби шахси алоқаманди ӯ. 

8.2. Ҳангоми сӯҳбат бо ҷамъияти сармоягузорӣ ва мутахассисони бозори 

фондӣ аъзои мустақили ШН тамоми қувваҳоро барои таъмини имконияти 

дастрасии яквақта ба маълумоти ошкоршаванда ба тамоми шахсони 

манфитадор вомегузорад: 

8.2.1. аъзои мустақил маълумотро дар бораи Бонк, ки ошкорнамоии он 

ба арзиши саҳмияҳои он, дигар намуди дороиҳо ва тиҷорат, ягон гурӯҳи 

шахсон дар шартҳои махсус новобаста аз мӯҳлат ва ҳаҷми он таъсир расонида 

метавонад, пешниҳод карда наметавонад. 
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8.3. Аъзои мустақили Шӯрои нозирони Бонк танҳо маълумоти дақиқро паҳн 

менамояд, ки пешниҳоди он мутобиқи қонунгузории ҶТ манъ карда нашудааст 

ва ба фаъолияти Бонк зарар намерасонад. 

 

9. Нигоҳ доштани нуфузи корӣ ва касбият 

9.1. Аъзои мустақил мақоми касбии дигар аъзоёни Шӯрои нозиронро эҳтиром 

мекунад ва набояд аз рӯи қасд ё беэҳтиётӣ ба нуфузи кории онҳо зарар расонад. 

9.2. Аъзои мустақили ШН ба беҳтаргардонии малакаҳои касбии худ кӯшиш 

менамояд ва ҳамчунин дар барномаҳои омӯзишӣ иштирок менамояд. 


