
Маюнусов Фирдавс — Директори Генералӣ 
 
      Соли 1998 Донишкадаи тиҷоратии Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе бо ихтисоси 
иқтисод ва молия хатм намуда, ҳамон сол ба ҳайси муҳосиби калони ҶСК «Текстил» кор 
кардааст. Офисери молиявӣ ва Мутахассис оид ба мониторинг дар CARE Tajikistan кор ва 
фаъолият кардааст. Соли 2019  дараҷаи магистри идоракунии соҳибкорӣ (MBA) аз 
Донишгоҳи Steinbeis Berlin SHB -ро дастрас кардааст. Дар давоми фаъолияти корӣ  дар 
ТАҚХ «Ҳумо» дар вазифаҳои Директори молиявӣ, Директори рушди тиҷорат, Директори 
рушди бонкинги агентӣ кор кардааст. Аз соли 2021 Директори Генералии ҶСП ТАҚХ 
«Ҳумо»  мебошад. Таҷрибаи корӣ дар соҳаи молия, маблағгузории хурд ва менеҷмент 
зиёда аз 20 солро ташкил медихад. 

 

Федоров Алексей — Директори Департаменти назорати дохилӣ ва идоракунии хавфҳо 

     Соли 2002 факултети менеҷментро хатм карда, фаъолияти худро дар соҳаи маблағгузории хурд 
ба ҳайси ёрдамчии аудитори дохилӣ дар лоиҳаи ЕБРР TAJIKSTAN MICRO & SMALL ENTERPRISE 
FINANCE FACILITY (TMSEFF) оғоз кардааст. 

Дар соҳаҳои аудити дохилӣ ва назорати дохилӣ, идоракунии хавфҳо ва назорати комплаенс 

таҷрибаи бой дорад. Дар давраҳои гуногуни фаъолияти меҳнатиаш дар вазифаҳои роҳбари 

Хадамоти аудити дохилӣ, Cардори Хадамоти идоракунии хавфҳо ва комплаенс дар муассисаҳои 

молиявӣ ва соҳаи телекоммуникатсия кор кардааст. Таҷрибаи умумӣ дар соҳаи маблағгузории 

хурд ва идоракунии хавфҳо дар ташкилотҳои маблағгузории хурд зиёда аз 15 сол дорад. 

 

Маҳмудов Қудратулло – Директори Департаменти рушд ва фурӯши маҳсулотҳо  

     Соли 2001 факултети иқтисодро хатм намуда, фаъолияти меҳнатии худро дар ташкилоти 

байналмилалии CARE international дар соҳаи маблағгузории хурд ба ҳайси мутахассиси қарз оғоз 

кардааст. Аз соли 2005 то  имрӯз дар ТАҚХ «Ҳумо» кор мекунад. 

Дар соҳаи маблағгузории хурд, қарздиҳӣ, идоракунии шабакаҳои филиалҳо, идоракунии 

фаъолият дар вақти  бӯҳронҳо, ҷалб ва омодасозии кадрҳои  менеҷменти миёна таҷрибаи ғанӣ 

дорад. Ҳангоми кор дар ТАҚХ «Ҳумо» дар вазифаҳои Сардори Раёсати иттилоот, Директори 

филиал, Директори минтақавӣ, Менеҷери амалиёт ва Директори Департаменти рушд ва фурӯши 

маҳсулотҳо кор кардааст. Айни замон нуқтаҳои хизматрасонии ТАҚХ «Ҳумо»-ро роҳбарӣ мекунад. 

Таҷрибаи умумӣ дар соҳаи маблағгузории хурд ва менеҷмент зиёда аз 16 сол дорад. 

 

 


