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Kirish 

Vaqf soʻzi arabcha “vaqafa” feʼlidan olingan boʻlib, 
lugʻaviy jihatdan tutib turmoq, saqlamoq maʼnolarini 
bildiradi. Istilohda esa vaqf davlat yoki ayrim shaxslar 
tomonidan diniy ehtiyoj yoki xayriya ishlari uchun 
ajratilgan mol-mulk tushuniladi. Yaʼni, vaqf qilingan narsa 
vaqf qiluvchining mulkidan chiqadi va Alloh mulkiga 
aylanadi. Aslida hamma mulkning mutloq egasi Alloh, 
hatto odamlar ham kiradi. Vaqf qilingan narsadan 
keladigan foyda vaqf qiluvchi tomonidan belgilangan 
manzilga (masalan, talabalar, musofirlar, kambagʻallarga) 
sarf qilinadi va savobi vaqf qiluvchiga abadiy boʻladi, hatto 
oʻlimidan keyin ham yetib turadi. Vaqf qilingan narsa 
sotilmaydi, hadya qilinmaydi, meros boʻlmaydi.Vaqf – 

sadaqa emas, sadaqa bir narsani infoq qilish bilan sodir 
boʻladi. Vaqf – oʻsha narsani oʻzini ushlab turgan holda, 
foydasini eng goʻzal suratda sarflab borishdir.  

 Vaqf turli xil koʻrinishlarda boʻlib, masjidlar, 
madrasalar, shifoxonalar, mehmonxonalar,  kambagʻalligi 
tufayli turarjoy qura olmaydigan, uy sotib yoki ijaraga 
ololmaydigan oila va shaxslarga atalgan turarjoylar, 
yoʻlovchi va muhtojlarga suv tarqatishga moʻljallangan 
quduqlar, kishilarga turli taomlarni tarqatadigan xayriya 
oshxonalari, yoʻl va koʻpriklar, ularni tuzatish bilan oʻz 
xizmatlarini taqdim qiladigan korxonalar, tashlandiq va 
yetim bolalarga atalgan, ularni yedirish, ichirish, 
kiyintirish, yashash joyi bilan taʼminlash, xatna qildirish 
bilan bogʻliq muassasalar, koʻzi ojiz, shol va ojiz kishilarga 
atalgan, ularning yashashlari uchun barcha kerakli 
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narsalarni hozir qiluvchi muassasalar, qamoqdagilarga 
yordam beradigan, ularga oziq-ovqat va dori-darmon 
yetkazib beradigan muassasalar, oila qurishda qiynalib 
qolgan yosh yigit-qizlarga yordam qiladigan muassasalar, 
emizikli onalarni sut va qand bilan taʼminlaydigan xayriya 
muassasalari, qarovsiz qolgan hayvonlarga yordam 
beradigan xayriya tashkilotlari koʻrinishida boʻlishi 
mumkin.[14]   

Adabiyotlar sharhi 

Vaqf fondining paydo boʻlishi Paygʻambar (s.a.v.) 
zamoniga borib taqaladi. Manbalarda islom tarixidagi 
birinchi vaqf Rasulullohning Muxoyriq vafot etganda 
qilgan vaqflari, deb tilga olingan oʻrinlar mavjud. 
Rivoyatlarga koʻra, Muxoyriq “Menga biror kor-hol boʻlsa, 
mol-mulkim Rasulullohnikidir”, — deb vasiyat qilgan. 
Rasululloh oʻsha mol-mulkni olib sadaqa qilgan. Bu tarix 
kitoblarida ilk vaqf deb eʼtirof etilgan (Kenjaboyeva 2021). 

Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: “Nabiy 
sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida va 
masjid bino qilishga amr qilganlarida: “Ey Bani Najjor! Men 
bilan mana bu bogʻingizni baholashinglar”, dedilar. “Yoʻq! 
Allohga qasamki, uning bahosini faqat Allohdan 
soʻraymiz”, deyishdi. Bas, u Zot uni olib, masjid qurdilar”. 
Bu yerda Bani Najjor qabilasi oʻz bogʻini masjid qurilishi 
uchun vaqf qilganligi koʻrinadi. 

Vaqf institutining shakllanish va rivojlanish jarayonini 
shartli ravishda 7 bosqichga boʻlib oʻrganish mumkin: 1) 
Paygʻambarlik (nubuvvat) davri; 2) sahobalar davri; 3) 
tobiʼinlar va tabaʼa tobiʼinlar davri; 4) oltin davr (IX-XIV 
acp); 5) tanazzulga yuz tuta boshlagan davr (XV-XVI acp); 
6) vaqflarning keskin kamayishi yoxud tugatilishi davri 
(XVII-XIX acp); 7) vaqf institutining qaytadan jonlanish 
davri (XX-XXI acp)1 . 

Ushbu ixtiyoriy moliyaviy institut kambagʻallar, 
nochorlar, muhtojlar, etimlar, bevalar va boshqalar kabi 
kam taʼminlangan qatlamlarning farovonligini yaxshilash 
uchun xayriya sxemasini yaratishga qaratilgan (Cizakca, 
2002). Bundan tashqari, vaqf masjidlar, diniy taʼlim 
muassasalari, kutubxonalar, kasalxonalar, sayohatchilar 
turar joylari va mehmonxonalar qurish kabi davlat 
xizmatlarini moliyalashtirgan (MakChesni, 1991). Ayniqsa, 
vaqf musulmon jamiyatlarida birodarlik ruhini 
mustahkamlash, taʼlim olish va musulmonlar oʻrtasida 
haqiqiy islom ruhini yoyishda muhim rol oʻynagan(Siraj, 
2012). Vaqf mablagʻlarining foydalari musulmon jamoalari 
va diniy faoliyatlardan foydalanish uchun cheklanmagan, 
balki jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarini 
yaxshilash va rivojlantirishga qaratilgan kengroq faoliyat 
koʻlamini qamrab oladi (Cajee, 2007). Biroq, Cizakca 
(2002) taʼkidlaganidek, vaqf muassasalari aktivlarining 
oʻsishi barqaror boʻlmagan. Vaqf evolyutsiyasi turli 
rivojlanish tendentsiyalarini, jumladan, sezilarli oʻsish, 
turgʻunlik va hatto tanazzul davrlarini bosib oʻtdi. Vaqf 
fondlarining kamayishiga asosiy sabablaridan biri Gʻarb 
mustamlakachiligi edi (Aun, 1975). 

21-asrda davlat sektori va xususiy sektordan keyin 

uchinchi sektor institutlari paydo boʻldi. Uchinchi sektor 
davlatga ham, xususiy sektorga ham tegishli boʻlmagan 
holatda ijtimoiy farovonlikni oshirish va jamiyatning 
butun rivojlanishida katta foyda keltirishi kuzatildi. Bu 
tashkilotlar davlat byudjeti yetarli darajada taʼminlay 
olmagan sohalarda xizmatlar koʻrsatadi. Uchinchi sektorga 
turli mintaqalarda turli nomlar berilgan, masalan, 
“Notijorat”, “Ixtiyoriy” va “Mustaqil” (Salamon va Anheier, 
1999), “Nodavlat” (Salamon va Anheier, 1992: 268), 
soʻnggi kiritilgan “Fuqarolik jamiyati” kabi atamalar bilan 
atalgan(Morris, 2000). Islom fuqarolik jamiyatlarida esa 
hanuzgacha klassik nom bilan vaqf deb ataladi. Yaqin 
tarixda mustamlaka boʻlmagan Turkiya davlatida juda 
koʻplab vaqf fondlarini uchratish mumkin.  

Toʻplangan maʼlumotlar asosida xulosa qiladigan 
boʻlsak rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda 
asosan 2ta nodavlat va notijorat nomlari keng tarqalgan. 
Nodavlat bu davlatga tegishli emas va notijorat asosiy 
maqsadi foyda olish boʻlmagan tashkilotlar tushuniladi. 
Oʻzbekiston Respublikasining Nodavlat notijorat tashkiloti 
toʻgʻrisidagi qonunning 2-moddasida quyidagicha taʼrif 
beriladi: Nodavlat notijorat tashkiloti — jismoniy va (yoki) 
yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil 
etilgan, daromad (foyda) olishni oʻz faoliyatining asosiy 
maqsadi qilib olmagan hamda olingan daromadlarni 
(foydani) oʻz qatnashchilari (aʼzolari) oʻrtasida 
taqsimlamaydigan oʻzini oʻzi boshqarish tashkilotidir[1]. 
Nodavlat notijorat tashkiloti jismoniy va yuridik 
shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, boshqa 
demokratik qadriyatlarni himoya qilish, ijtimoiy, madaniy 
va maʼrifiy maqsadlarga erishish, maʼnaviy va boshqa 
nomoddiy ehtiyojlarni qondirish, xayriya faoliyatini 
amalga oshirish uchun hamda boshqa ijtimoiy foydali 
maqsadlarda tuziladi.  

Nodavlat notijorat tashkilotlari oʻz faoliyatida 
davomida ishlab chiqarish, xizmat koʻrsatish, savdo sotiq 
va boshqa xizmatlar turlari bilan shugʻullanishi mumkin. 
Olingan foyda tashkilot aʼzolari yoki xodimlari oʻrtasida 
taqsimlanishi mumkin emas. Lekin ishchi, xodimlar oylik 
ish haqi yoki ragʻbatlantirish olishi taqiqlanmagan. 

Angliyalik olim Hall notijorat tashkilotni quyidagi 
maqsadlardan kamida bittasiga ega boʻlgan xususiy 
tashkilot sifatida taʼriflagan: 

a) Davlatlar tomonidan qamrab olinmaydigan maʼlum 
bir sohada hukumat nomidan jamoat majburiyatlarini oʻz 
zimmasiga olish kerak. Boshqacha qilib aytganda, nodavlat 
notijorat tashkilotlari jamoat ehtiyojlarini qondirish 
nuqtai nazaridan hukumat yukini kamaytirishga 
koʻmaklashishi lozim. 

b) Ehtiyoj yuqori boʻlgan tovarlar va xizmatlarni davlat 
yoki boshqa institutlar aholiga yetkazib berishida uzilish 
boʻlsa, boʻshliqni toʻldirishi zarur.  

c) Davlat siyosatida ijobiy oʻzgarishlar qilish va 
boshqalar.  

Al-Fauzan (1423) vaqf nafaqat ogʻzaki ifodalanishi 
kerak, balki vaqf qiluvchining niyati va maqsadiga ham 
bogʻliqligini taʼkidlagan. Demak, agar niyatlar ortidagi 
maqsadlar ziddiyatga olib kelsa yoki biror zarar yoki 

ixtilofga sabab boʻlsa, vaqfni man qilish kerakligi 
aytilgan. Bu holatning misoli Paygʻambarimiz davrida vaqf 

 
1 ibid 

nomi bilan masjid qurilgan va bu masjid zarar masjidi 
nomi bilan siyrat kitoblarida qolgan. 
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Hozirda vaqf institutlari Malayziya, Turkiya va arab 
mamlakatlarida yaxshi rivojlangan. Bunda Cash vaqf 
alohida ahamiyat kasb etadi. Cash soʻzi ingliz tilidan 
olingan boʻlib naqd pul degan maʼnoni anglatadi. Shu 
paytgagacha biz taʼnishgan vaqfning taʼrifi — bu 
voqif(mulkdor)ning mulkining bir qismini xayriya 
maqsadlarida sadaqai joriya qilish tushuniladi. Naqd vaqf 
esa — bu maʼlum bir qiymatdagi pulni diniy maqsadlar 
uchun ehson qilish shaklidir. Naqd pul koʻrinishidagi vaqf 
maʼnosidan koʻrinib turibdiki, bu- xayr-ehson qiluvchi 
tomonidan vaqf maqsadida hadya qilingan naqd puldir. 
Hozirda koʻpchilik insonlar moliyaviy qiyinchiliklarga 
duch kelganligi sababli hamma ham koʻchmas mulkni vaqf 
qilish imkoniyatiga ega boʻlmasligi mumkin. Naqd pullar 
koʻrinishidagi (bank plastik kartasidagi pullar ham kiradi) 

mablagʻlarni vaqf qilish oson va qulaydir. Yigʻilgan 
pullardan vaqf fondi ixtiyoriga mol mulk olinadi va undan 
olinadigan daromad tegishli faoliyat yoʻnalishlariga 
ishlatiladi. Naqd vaqf zakotdan farq qilib, vaqf qilish uchun 
sadaqa miqdori belgilanmagan. Bunda har kim oʻz 
imkoniyatida kelib chiqib ehson qiladi. Naqd vaqf 
yurtimizga foyda keltiradi, chunki u musulmonlar 
orasidagi qashshoqlik darajasini kamaytiradi. Yurtimiz 
aholisining koʻpchiligi oʻzlarining kichik bizneslarini 
boshlash yoki kengaytirish uchun kichik miqdordagi pulga 
muhtoj. Moliyaviy yordam vaqf muassasasining ixtiyoriga 
koʻra turli shakllarda boʻlishi mumkin. Jumladan, islomiy 
mikromoliyalashtirish instrumentlari orqali amalga 
oshirish maqsadga muvofiq boʻladi. 

 

 
 
1-rasm. Vaqf qilish shakliga koʻra mulklarning asosiy turlari2 

 
Vaqf qilish shakliga koʻra asosiy ikki turga boʻlinadi: 

koʻchmas va koʻchar mulk. Voqifga tegishli boʻlgan har 
qanday mulk vaqf mulki sifatida xayr-ehson qilinishi 
mumkin boʻlgan haqiqiy mulk hisoblanadi.  

Vaqf fondini rivojlantirish orqali qashshoqlikni 
kamaytirish hamda davlatning aholini ijtimoiy muhofaza 
qilishdagi maʼlum bir vazifalarini bajarishga                                 
koʻmaklashadi. 

Tadqiqot metodologiyasi 

  Ushbu maqola mavjud ikkilamchi maʼlumotlar asosida 

yozilgan boʻlib, bunda mavzuga tegishli ilmiy maqolalar, 
tadqiqotlar, vaqf fondlari va Islomiy mikromoliya 
tashkilotlari veb-sahifasi maʼlumotlaridan foydalanilgan. 
Maqolani yozishda guruhlash, taqqoslash, ilmiy 
abstraksiya usullaridan foydalanilgan. 

Tahlil va natijalar muhokamasi 

Vaqf xayriya jamoat fondi tashkil topgandan boshlab to 
2022 yilgacha boʻlgan har bir moliya yilida boʻlgan 
moliyaviy oʻzgarishlarini tahlil qilamiz.

 

 
2-rasm. 2018-2021 yil Vaqf xayriya jamoat fondi moliyaviy manbalaridan tushgan daromadlar3 

 
Daromad manbasiga koʻra 2018-2022 yillarda 

 
2 Toʻplangan maʼlumotlar asosida muallif ishlanmasi 
3 Vaqf xayriya jamoat fondi website maʼlumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi 

masjidlar va ziyoratgohlardan keladigan tushumlar 
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dominant boʻlib qolmoqda. Daromadlar 2019-moliya 
yilida eng yuqori choʻqqiga yetgan. Lekin yildan yilga Vaqf 
xayriya jamoat fondi daromadlarining kamayishi fond 
boshqaruv strukturasida jiddiy oʻzgarishlar qilish 
zarurligini koʻrsatadi.  

Vaqf xayriya jamoat fondining xarajatlari yildan yilga 
kamayib borayotganligini koʻrishimiz mumkin. 2020-yilda 
masjidlardagi ehsonlardan vaqfdan ajratish fond 
daromadlari va xarajatlariga jiddiy taʼsir koʻrsatgan. 

 
 

 
 

3-rasm. 2018-2021 yillarda Vaqf xayriya jamoat fondi mablagʻlarini sarflanish yoʻnalishlari4 
 
Yana bir eʼtiborli nuqtasi fuqarolarning vaqf mulkini 

sotib olish uchun qilgan ehsonlari manzilli 
ishlatilmaganligini koʻrish mumkin. Aslida eng koʻp 
xarajatlar vaqf mulkini sotib olish va potensial investitsiya 
loyihalariga yoʻnaltirilishi kerak. Shunga qaramay Vaqf 
xayriya jamoat tashkilotining asosiy manbalari donorlarga 
bogʻliq boʻlib qolayotganini koʻrishimiz mumkin. 
Xarajatlarni oshirish bevosita daromadlarga bogʻliq boʻladi 
albatta, shuni eʼtiborga olgan holatda fond zamonaviy 
instrumentlar vositasida daromadlarni muntazam 
oshirishga intilishi kerak.  

Vaqf jamoat xayriya fondi faoliyatini tubdan isloh qilish 
yordamida islomiy mikromoliyani tizimini rivojlantirish, 
ish oʻrinlarini yaratish va qashshoqlikni kamaytirishi 
Malayziya, Turkiya, Bangladesh kabi mamlakatlar 
tajribasidan oʻtgan. Buni yurtimizga joriy qilish orqali 
kutilgan samaraga erishiladi. Quyida fond daromadlarini 
oshirish boʻyicha xorij tajribasidan foydalangan holda bir 
qancha modellarni koʻrib chiqamiz. 

21-asrdagi iqtisodiy tanazzul va moliyaviy 
qiyinchiliklar musulmon mamlakatlarida vaqf 
institutlarini qayta qurish zaruriyatini keltirib chiqardi. 
Vaqf fondlari oʻzining daromad manbalarini yoki 
aktivlarini koʻpaytirish usullaridan biri sifatida naqd pullar 
va koʻchma mulkni qabul qilish amaliyotini joriy qilish 
boʻldi. Oldingi ulamolar koʻchma mulk vaqfga yaramaydi 
deb fatvo bergan boʻlsada, zamon oʻzgarishi bilan odamlar 
oʻrtasidagi savdo sotiq, oʻzaro oldi berdilar takomillashib 
hatto maxsus pul institutlari yaʼni banklar vujudga kelishi 
munosabati bilan hozirgi ulamolar koʻchma mulklarni vaqf 
sifatida qabul qilishga ruxsat berdi. 

Shu munosabat bilan Vaqf xayriya jamoat fondida naqd 
vaqfni joriy qilish maqsadida musulmon mamlakatlarida 

mavjud va amalda boʻlgan naqd vaqfni yaratishning 
zamonaviy modellarini koʻrib chiqamiz. Bunga vaqf 
aktsiyalari modeli, korporativ naqd vaqf modeli, depozit 
mahsuloti modeli, vaqf investitsiya fondi modeli va vakala 
vaqf fondi kiradi.  

Yurtimiz musulmonlari duch kelayotgan koʻplab 
ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga yechim topish maqsadida 
modellar ishlash mexanizmi bilan yaqindan tanishamiz.  

Vaqf aktsiyalari modeli. Vaqf ulushlari modeli tizimi 
ommaviy vaqf sifatida tanilgan boʻlib Malayziya, Sudan, 
Quvayt va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda 
qoʻllaniladi. Vaqf aktsiyalari modeli amaliyotida 
taʼsischilar vaqf fondidan kelishilgan miqdorda 
aktsiyalarni sotib oladigan tizimdir. Narx, masalan, 10 dan 
100 dollargacha boʻlishi mumkin va moliyalashtiruvchi 
xaridor vaqf aktsiyalarini sotib olganligini koʻrsatish 
uchun naqd vaqf sertifikatini oladi. Vaqf ulushlari 
keyinchalik toʻplangan mablagʻlarni boshqarish uchun 
mutavalli yaʼni vaqf fondi taʼsarruf etadi. Jamgʻarilgan 
mablagʻlarning umumiy miqdori manfaatdor muassasa 
tomonidan belgilangan xayriya tadbirlari, masalan, 
qurilish, masjidlarni taʼmirlash, maktablar qurish yoki 
maktablarni taʼmirlash va boshqa foydali va diniy ishlarga 
yoʻnaltiriladi.  Ushbu modelni Oʻzbekistonda qoʻllash 
mumkin. Masalan, Vaqf xayriya jamoat fondi oddiy 
aksiyalar chiqarishi va uni moliyaviy sharoiti yaxshi 
boʻlgan musulmonlarga sotishga harakat qilishi kerak. 
Natijada toʻplangan pul birorta potensial biznesga tikiladi. 
Olingan foyda esa xayrli va savobli ishlarda ishlatiladi. 
Odatda aksiyadorlar ulushi miqdoriga koʻra dividend oladi. 
Vaqf fondi aksiyadorlari esa dividend oʻrniga savobga ega 
boʻladi. Mana shu tuygʻu ularni vaqf fondi aksiyalarini sotib 
olishga undaydi. 

 

 
4 Vaqf xayriya jamoat fondi website maʼlumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi 
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4-rasm. Cash vaqfning zamonaviy vositalar sifatida qoʻllanilishi5 

Vaqf ulushlari modelida har bir davlatning vaqf 
muassasasi mutavalli rolini oʻynaydi va imkoniyati bor 
musulmonlarni aktsiyalarni sotib olishga va toʻplangan 
pulni foydali biznesga investitsiya qilishga harakat qiladi. 
Shundan soʻng olingan foyda muhtoj musulmonlarga 
yordam berish uchun ishlatiladi. Misol uchun, agar 2 
million musulmon har biri 10 000 (oʻn ming sum) dan vaqf 
aktsiyalarini sotib olsa, jami toʻplangan miqdor 20 milliard 
soʻmni tashkil qiladi. Agar 20 milliard soʻm miqdori halol 
va taqvodor boshqaruvchi tomonidan yaxshi boshqarilsa, 
bu miqdorni diversifikatsiya qilish va muhtoj 
musulmonlarning ehtiyojlarini qondirishi mumkin boʻlgan 
foydali bizneslarga kiritish mumkin. Agar Oʻzbekistondagi 
har bir viloyatda vaqf ulushlari modeli ishga tushirilsa, 
yurtimiz musulmonlari orasida qashshoqlik darajasi 
sezilarli darajada kamayadi. Aktsiyalarni masjidlar,  islom 
markazlari orqali yoki maxsus islomiy dasturlar va 
tadbirlarni oʻtkazish orqali sotish mumkin. Ikki hayit 
namozi eng koʻp musulmonlar toʻplanadigan fursat boʻlib 

har bir musulmonga 10 000 soʻmlik aktsiya sotish 
qiyinchilik tugʻdirmaydi. Tushgan mablagʻning bir qismini 
kichik biznes va tadbirkorlikka xususan, ayollarga oʻz 
bizneslarini boshlash moliyalashtirish mumkin.  

Yana bitta variant Vaqf xayriya jamoat fondi 
aksiyalarini musulmonlarni Ramazon oyida, koʻpchilik 
musulmonlar oʻz boyliklarini kambagʻallarga ehson 
qilishni yaxshi koʻradigan paytda chaqirishi mumkin. Bu 
islomning arkonlaridan biri sifatida Alloh tomonidan farz 
qilingan zakot bilan bir xil emas, balki ixtiyoriy sadaqaga 
oʻxshaydi. Agar pul har bir kishi uchun 2 million soʻm 
miqdorida kambagʻallik chegarasidan past boʻlgan 
odamlar oʻrtasida taqsimlansa, 10 000 dan ortiq kishi 
kamida 1oy xarajatlarini qoplash uchun yetarli kapitalga 
ega boʻladi.  

Muhtoj musulmonlar uchun qashshoqlikdan xalos 
boʻlish dasturi boʻyicha taklif qilingan Vaqf modelining 
ishlashi quyidagi rasmda tasvirlangan.  

 

 
 

5-rasm. Qashshoqlikni bartaraf etish dasturi uchun vaqf modeli6 
 
Bu sxemada Vaqf xayriya jamoat fondi qiymati 10 000 

dan iborat boʻlgan   2 000 000 dona aksiya chiqarib 
musulmonlarga sotyapti. Natijada 20 milliard soʻmlik 

 
5 Muallif ishlanmasi 
6 Muallif ishlanmasi 

kapitalga ega boʻlmoqda. Bu sarmoya 2 qismga boʻlib 2ta 
yoʻnalishga ishlatilyapti. Birinchisi, 10 milliard soʻm har bir 
kishi boshiga 1 million soʻmdan 10 000 ta kishilarga 
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tarqatilyapti. Bu kishilar roʻyxatiga kasal, nogiron, qari, 
yetim bolalar va yordamga muhtoj kishilar kiradi. Yigʻilgan 
mablagʻning ikkinchi yarmi yaʼni 10milliard soʻm 
tadbirkorlik faoliyati bilan shugʻullanish istagida boʻlgan 
ammo boshlangʻich kapitalga ega boʻlmagan, bankdan 
kredit olishga oylik maosh va garovga qoʻyishga mol 
mulkka ega boʻlmagan 1000 ta kishining har biri 10 million 
soʻmdan islomiy mikromoliyalash xizmatlaridan boʻlgan 
mudoraba shartnomasi asosida moliyalashtiriladi. Bu 
mablagʻlar sherikchilik asosida biznesga tikilyapti. Demak 
bizneslardan vaqf fondiga keladigan daromad yana 
yordamga muhtoj 10 000 kishiga 1 million soʻmdan 
tarqatiladi. 

Agar ushbu ishlab chiqilgan model ketma-ket oʻn yil 
ichida amalga oshirilsa, ikki yuz mingga yaqin kam 
taʼminlanganlar moddiy yordam oladi, 10 000 ga yaqin 
odam biznesini yoʻlga qoʻyib daromad manbaiga ega 
boʻladi 

Xulosa va takliflar 

Vaqf fonlarining tashkil topishida Quroni Karim va 
Paygʻambarimiz Muhammad (s.a.v)ning sunnatlari  asos 
boʻlib xizmat qiladi. Yaqin asrlargacha vaqf fondlari 
hozirda davlat bajaradigan ijtimoiy himoya va aholini 
ijtimoiy muhofaza qilish funksiyalarini bajargan, hamda 
jamiyat farovonligida juda katta rol oʻynagan. 

Yurtimizda 2018-yilda tashkil etilgan Vaqf xayriya 
jamoat fondi faoliyati tahlil qilib quyidagi xulosaga keldik: 

1. Vaqf xayriya jamoat fondi islomiy 
mikromoliyalashni yoʻlga qoʻyish orqali daromadini 
oshirish zarur. Fondning daromad manbalari quyidagilar 
hisoblanadi: Masjidlar, zakot, xayriya, ziyoratgohlar, 
ijtimoiy aksiyalar, vaqf va asosiy faoliyat mablagʻlari kiradi. 
Fondning asosiy daromad manbai masjidlar va 
ziyoratgohlardan keladigan tushumga bogʻlanib qolgan va 
bu umumiy daromadlarning 60%dan koʻprogʻini tashkil 
etadi. Hozirda Islomiy mikromoliya tashkilotini tashkil 
qilish boʻyicha tegishli qonun chiqqan boʻlib bu faoliyat 
bilan shugʻullanish uchun Fondda hamma imkoniyat 
mavjud. 

2. Fond daromadlarini oshirishda vaqf fondlari 
rivojlangan yetakchi davlatlar tajribasini tadbiq qilgan 
holda zamonaviy mexanizmlarni qoʻllash zarur. Bunda, 
naqd vaqf tizimini joriy qilish va mablagʻ shakllantirishda 
aksiyalar chiqarish, kapital vaqf modeli yoki sukuk 
chiqarish kabi usullarni qoʻllash kerak. 

3. Daromadning katta qismini islomiy 
mikromoliyalash tizimi orqali kambagʻallarga qarzi hasana 
(foizsiz qarz) berishni tashkil qilish kerak. Kambagʻal 
kishilarga treninglar tashkil qilib, tadbirkorlik faoliyati 
bilan shugʻullanishi yoki kamida kasb hunarga ega boʻlib 
oʻz oʻzini band qilishiga koʻmaklashish kerak. “Baliq berma 
uni tutishni oʻrgat” degan iboraga koʻra qarz berish ehson 
berishdan koʻra inson uchun ham jamiyat uchun ham 
foydaliroq va savobliroq hisoblanadi.  

4. Vaqf fondi qoshida zakon institutini tashkil qilish 
kerak. Bunda zakot yigʻishni tizimli Respublika miqyosida 
amalga oshirish kerak. Buning uchun kasaba uyushmalari 
bilan hamkorlik qilib har bir tashkilot (korxona, firma)ga 
kirib borish va odamlar oʻrtasida zakotning ahamiyati 
boʻyicha xabardorlikni muntazam oshirib borish zarur. 

Islomiy mikromoliya tizimini rivojlantirish orqali 
qashshoqlikni kamaytirishga erishiladi. Bu tizimni 
rivojlanishida vaqf fondlarining oʻrni beqiyosdir. Vaqf 
xayriya jamoat fondini rivojlantirish orqali davlatning 
aholini ijtimoiy taʼminot boʻyicha yuki yengillashadi.  
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