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ЦАМКОРИЦО БО БАХШИ ХУСУСК ГУСТАРИШ МЕЖБАНД 
 

Санаи 10 марти соли 2016 ҷаласаи солонаи Ассосиатсияи 

бонкцои Тоҷикистон доир гардид. Дар ҷаласа Раиси Ассосиатсияи 

бонкцои Тоҷикистон оид ба фаъолияти Ассосиатсия дар соли 2015 

ва вазифацои он барои соли 2016 маълумоти муфассал пешницод 

намуд. 

Дар рафти чорабинк Роцбари Котиботи Шуро, 

Абдуғаффорзода Нуъмон баромад намуда, оид ба ислоцотцои дар 

доираи Шуро гузаронидашуда, ки ба рушди соцаи бонкдорк ва 

инфрасохтори молиявк мусоидат мекунанд, ибрози андеша намуд. 

Аз ҷумла қайд гардид, ки дар доираи фаъолияти Шуро 

ислоцоти назаррас дар самтцои бецсозии фазои сармоягузорк дар 

бахшцои суғурта, рушди бозори такрории қоғазцои қиматнок ва 

биржацои фондк, бецтар намудани нишондицандацои Тоҷикистон 

дар цисоботи «Пешбурди социбкорк»-и Бонки ҷацонк ва дигар 

 

МАВЗУЪЊОИ АСОСӢ: 

 

Цамкорицо бо бахши хусуск густариш межбанд 

 

Мулоқот бо социбкорони шацрцои Роғуну Вацдат ва ноцияцои 

Файзободу Варзоб 

 

Бизнес-форуми доирацои социбкории Ҷумцурии Тоҷикистон 

ва Туркманистон 

 

Бизнес-форуми социбкорони Ҷумцурии Тоҷикистон ва Корея 

http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1358/
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самтцои афзалиятнок гузаронида шуданд, ки татбиқи босамари 

онцо барои рушди соцаи молия ва бонкдорк таъсири мусбк хоцад 

расонд.  

Котиботи Шурои машваратк омодагии худро нисбати 

минбаъд низ идома додани цамкорк бо Ассосиатсияи бонкцои 

Тоҷикистон ҷицати боз цам бецтар намудани фазои 

сармоягузориву социбкорк дар ин соца иброз намуд. 

 

МУЛОҚОТ БО СОЦИБКОРОНИ ШАЦРЦОИ РОҒУНУ 

ВАЦДАТ ВА НОЦИЯЦОИ ФАЙЗОБОДУ ВАРЗОБ 

 

Муовини якуми 

Сарвазири Ҷумцури 

Тоҷикистон муцтарам 

Давлаталк Саид зимни 

мулоқот бо социбкорони 

шацрцои Роғуну Вацдат ва 

ноцияцои Файзободу 

Варзоб қайд намуд, ки бо 

ибтикору дастгирии 

бевоситаи Асосгузори сулцу 

Вацдати миллк, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон, муцтарам 

Эмомалк Рацмон баргузор 

намудани вохфриву мулоқотцо 

бо социбкорону сармоягузорон 

ба цукми анъана даромада, дар 

ин замина, сатци муколамаи 

давлату бахши хусуск ба 

http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1359/
http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1359/
http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1353/
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дараҷаи сифатан нав бароварда мешаванд. 

Дар муносибат ба Фарорасии фасли бацор, оғози кишту кор, 

ҷашнцои Рфзи Модар ва Наврузи хуҷастапай муцтарам Давлаталк 

Саид ба ацли нишаст ва тамоми мардуми зацматкаши шацрцои 

Вацдату Роғун, ноцияцои Файзобод ва Варзоб табрик арз карда, 

барору комжбицо таманно намуд. 

Сипас, фаъолияти социбкорк, раванди ислоцот дар самтцои 

гуногуни социбкорию сармоягузорк, тацкими муколамаи давлат ва 

бахши хусуск цамаҷониба тацлил карда шуд.  

Тавре қайд гардид, аз 

шумораи умумии субъекти 

социбкории 

фаъолияткунанда дар 

миқжси ҷумцурк 275 653 

субъекти социбкории 

фаъолияткунанда ба қайд 

гирифта шудааст, ки ин 

нишондод нисбат ба цамин 

давраи соли 2014 32 380 субъект ва ж 11,7 фоиз зижд мебошад. 

Аз ҷумла дар шацри Вацдат 10 929 субъект, ки нисбат ба соли 

2014, 10,9 фоиз зижд аст, ноцияи Файзобод 3 670 субъект, нисбат ба 

соли 2014, 6,6 фоиз зижд, шацри Роғун 1 309 субъект нисбат ба соли 

2014, 3,7 фоиз зижд, ноцияи Варзоб 1 268 субъект нисбат ба соли 

2014, 8,5 фоиз зижд фаъолият доранд. 

Бо мақсади дастгирии молиявии субъектцои социбкорк 

дар ҷумцурк аз ҷониби бонкцо ва ташкилотцои қарздицк ба 

маблағи 11 млрд. 216 млн. сомонк қарз ҷудо карда шудааст, ки 

ин нишондицанда 12,3 фоиз нисбат ба соли 2014-ум зижд 

мебошад. 
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Аз ин цисоб ба шацри 

Вацдат 140 миллиону 959,9 

цазор сомонк, ноцияи 

Файзобод 33 миллиону 220,2 

цазор сомонк, шацри Роғун 7 

миллиону 332,5 цазор сомонк, 

ноцияи Варзоб 33 миллиону 

742,7 цазор сомонк қарзцо 

ҷудо карда шудааст. 

Ба Муассисаи 

давлатии «Фонди дастгирии социбкории назди Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон» дар соли 2015 аз цисоби Буҷети 

давлатк 70,0 млн сомонк ҷудо гашта, ба 21 субъектцои 

социбкорк дар цаҷми 36,2 млн. сомонк қарзцои имтижзнок 

дода шуд. Инчунин ҷудо намудани 120 млн. сомонк дар соли 

2016 ба нақша гирифта 

шудааст.  

Аз лоицацои 

дастгиринамудаи Фонд, 4 

лоица ба маблағи 2 

миллиону 960 цазор 

сомонк ба шацри Вацдат, 

2 лоица маблағи 600 

цазор сомонк ба ноцияи 

Файзобод ва 2 лоица ба 

маблағи 900 цазор сомонк ба ноцияи Варзоб рост меоянд. 
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БИЗНЕС-ФОРУМИ ДОИРАЦОИ СОЦИБКОРИИ 

ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ТУРКМАНИСТОН 

 

Санаи 11 марти соли 

ҷорк дар Китобхонаи 

миллии Тоҷикистон Бизнес-

форуми доирацои 

социбкории Ҷумцурии 

Тоҷикистон ва Туркманистон 

баргузор гардид. Цадаф аз 

баргузор намудани 

чорабинии мазкур, 

муаррфиии имкониятцои 

ҷонибцо ҷицати рушди 

цамкориицо дар самтцои 

сармоягузориву социкборк байни царду ҷумцурицо ва тацкими ин 

цамкорицо мацсуб межбад. 

Дар кори форум, беш аз 100 нафар социбкор аз ду кишвар 

иштирок намуданд. 

Раиси Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва идораи 

амволи давлатии Ҷумцурии 

Тоҷикистон Қодири Қосим 

кори форумро цусни оғоз 

бахшида, иштирокдорони 

бизнес-форумро аз номи 

Цукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон хайрамақдам гуфт 

ва афзуд, ки дар шароити 

кунунк муносибатцои 
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Ҷумцурии Тоҷикистон ва Туркманистон, ки дар самтцои сижск, 

иқтисодк ва иҷтимоию фарцангк асос межбад, ботадриҷ равнақ 

межбанд. 

Муцтарам Қодири Қосим омодагии ҷониби Тоҷикистнро 

барои татбиқи муштараки лоицацои сармоягузорк дар самтцои 

мухталифи иқтисодижт иброз дошта, социбкорону 

сармоягузоронро барои цамкорицои фаъол даъват намуд. 

Дар идомаи чорабинк намояндагони царду ҷониб баромаду 

мулоцизароницо намуда, мулоқоти дуҷонибаи социбкорону 

сармоягузорони Ҷумцурии Тоҷикистон ва Туркманистон дар 

формати В2В доир гардид. 

 

БИЗНЕС-ФОРУМИ СОЦИБКОРОНИ ҶУМЦУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ВА КОРЕЯ 

 

30 марти соли ҷорк 

дар Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон Бизнес-форуми 

социбкорони Ҷумцурии 

Тоҷикистон ва Корея 

баргузор гардид. Цадаф аз 

баргузор намудани чунин 

форум таъмин ва тацким 

намудани рушди 

муносибатцои социбкориву 

иқтисодк байни 

Тоҷикистону Корея мебошад. 

Дар кори форум, ки бо цамоцангиии Кумитаи давлатии 

сармоягузорк ва идораи амволи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон 

http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1373/
http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1373/
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омода ва баргузор гардид беш аз 100 нафар социбкор аз ду кишвар 

ва иштирок намуданд. 

Муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи 

амволи давлатии 

Ҷумцурии Тоҷикистон 

Нигина Анварк кори 

форумро цусни оғоз 

бахшида, иштирокдорони 

бизнес-форумро хайра 

мақдам гуфт. Сонк 

Сафири фавқулодда ва 

мухтори Ҷумцурии корея 

дар Ҷумцурии Тоҷикистон ҷаноби Ли Ук Хен ва Президенти 

Ассосиатсияи дустии Ҷумцурии Корея ва Осижи Марказк 

хонум Ли Ок Рен бо сухани ифтитоцк баромад намуданд. 

Дар шароити кунунк муносибатцои Ҷумцурии Тоҷикистон ва 

Корея, ки дар самтцои сижск, иқтисодк ва иҷтимоию фарцангк асос 

межбад, ботадриҷ равнақ межбанд. Аз ҷумла цаҷми мубодилаи мол 

байни ду кишвар дар соли 

2015, 19,2 миллион доллари 

ИМА-ро ташкил дода, 

цамзамон ҷумцурицои 

Тоҷикистон ва Корея 

потенсиали зижди 

истифоданашуда барои 

рушди цамкорк дар соцацои 

саноату кишоварзк, 

тиҷорат, гидроэнергетика, 

сайжцк, муцоҷирати 

мецнатк ва дигар бахшцои иқтисодижтро доранд. 
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Инчунин бацри тацкими муносибатцои Ҷумцурии Корея бо 

минтақаи Осижи Марказк “Форуми цамкорк байни Ҷумцурии 

Корея ва давлатцои Осижи Марказк” аз соли 2007 фаъолият 

мекунад, ки барои рушди муносибатцои дуҷонибаи Тоҷикистону 

Корея ацамияти зижд дорад. Цамасола дар рафти Форуми мазкур 

мавзуцои мухталифи цамкорк барраск мегарданд. 

Ҷумцурии Тоҷикистон 

дар барномацои мухталифи 

Агентии Корея оид ба 

цамкорицои байналмилалк 

(KOIСА) иштирок мекунад. 

Сижсати пайгиронаи 

«дарцои кушода»-и 

Роцбарияти олии сижсии 

кишвар ҷицати ҷалби бештари 

сармояи хориҷк, ташкили 

корхонацои нави истецсолк ва 

иштироки ширкатцои бонуфузи байналмилалк дар татбиқи 

лоицацои сармоягузорк дар мамлакат мусоидат карда истодааст. 

Омилцои асосии ҷалби сармоя ин пеш аз цама суботи сижск, 

қонунгузорк барои рушди бахши хусуск, иқлими муносиб, 

дастрасии бойигарицои табиию канданицои фоиданок ва қувваи 

кории арзону социбтахассусро дар бар гирифта, муцайж намудани 

шароит барои рушди социбкорию тиҷорати байналмилалк ва 

ҷалби сармоягузории ватанию хориҷк яке аз афзалиятцои сижсати 

иқтисодии Цукумати мамлакат мацсуб межбанд. 

Инчунин ҷойгиршаваии ҷуғрофии Тоҷикистон дар маркази 

Осижи Марказк ацамияти стратегк дошта, он имкон медицад, ки 

пайвандгари давлатцо дар минтақа гардад. 
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Таърихан Тоҷикистон тавассути Роци Абрешим мақоми махсусро 

дар савдои байни давлатцо ва мубодилаи фарцангк дар минтақа 

дошт, ки тибқи он муносибатцои иқтисодиву фарцангк байни 

кишварцои шарқу ғарб амалк мешуданд. 

Яке аз афзалиятцои фазои сармоягузории мамлакат, ин 

цамгирок ба иқтисодижти ҷацонк ва мутобиқ намудани он ба 

меъжрцои байналмилалк мебошад. 

Дар ин самт, ислоцоти 

муцим гузаронида шуда, 

Ҷумцурии Тоҷикистон узви 

комилцуқуқи Созмони 

Умумиҷацонии Савдо 

гардид ва Конвенсияи Ню-

Йорк оид ба эътирофи 

қарорцои арбитражии 

хориҷк ва Конвенсияи Гаага 

оид ба бекор намудани 

тайиди цуҷҷатцои расмии хориҷк ба тасвиб расонида шуд, ки 

барои ҷалби бештари сармоягузории хориҷк ба иқтисодижти 

ҷумцурк мусоидат хоцад намуд. 

Қонунгузории амалкунанда зижда аз 60 намуди кафолатцо ва 

имтижзцои андозию гумрукиро муайян намудааст. 

Аз ҷумла, вобаста ба цимояи моликияти хусуск, дахолатнопазирии 

фаъолияти иқтисодк, инчунин имтижзцои махсуси иловагк ба 

соцахои стратегии иқтисодижт ба монанди бунжди неругоццои 

барқи обк, коркарди алюминий, нахи пахта ва дигар мацсулоти 

кишоварзк пешбинк шуда, байни сармоягузорони ватанию 

хориҷк аз лицози цуқуқк низоми ягона ташаккул жфтааст. 

Ба сармоягузорон ва кормандони хориҷк цуқуқи ба хориҷа 

интиқол додани маблағи даромади онцо ва музди мецнат бо 
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асъори хориҷк, ки ба таври қонунк аз сармоягузорицо ва 

фаъолияти истецсолк ба даст омадааст, кафолат дода мешавад. 

Корхонацои молистецсолкунандаи навтаъсис вобаста ба 

цаҷми сармоягузорицо ба 

муцлати аз 2 то 5 сол аз 

андоз аз фоида озоданд. 

Субъектцои чор 

минтақацои озоди 

иқтисодк, ки дар 

манотиқи гуногуни 

кишвар таъсис дода 

шудаанд, дар доираи 

фаъолияти амалишаванда 

ва молу мулки 

истифодашаванда аз пардохти цамаи намудцои андоз ва 

фцдадорицои андозии муқаррарнамудаи қонунгузорк ба истиснои 

андози иҷтимок пурра озод карда мешаванд. 

Қонунгузории амалкунандаи кишвар қариб цамаи шаклцои 

иштироки сармоягузоронро дар татбиқи лоицацои тиҷоративу 

сармоягузорк тариқи таъсиси ширкатцои сацомк ва ҷамъиятцои 

дорои масъулияти мацдуд пешбинк намуда, вобаста ба соца 

кафолати манфиатцои онцоро тариқи созишномаи сармоягузорк, 

созишномаи тақсимоти мацсулот, созишномаи консессионк ж 

шарикии давлат ва бахши хусуск тавассути усулцои (BOT) Build–

operate–transfer (билд –опирейт – трансфер) ж бо ибораи дигар 

«Сохтмон — идоракунк — супоридан» ва (ВОО) Build-Own-

Operate (билд – он – оперейт) «Сохтмон — ихтижркунк — 

идоракунк» таъмин менамояд. 

Тадбирцои адешидашудаи дар соцаи батанзимдарории 

муцити сармоягузорк ва социбкорк имкон дод, ки 
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нишондицандацои кишвар дар гузориши царсолаи Бонки ҷацонк 

«Пешбурди Тиҷорат» хеле бецтар гарданд ва солцои 2010, 2011 ва 

2014 дар қатори дац кишвари ислоцотгари гузориши мазкур 

шомил ва имсол ба 34 зина боло бошад. 

Дар доираи Бизнес-форуми социбкорони Ҷумцурии 

Тоҷикистон ва Корея Ёддошти тафоцум байни Корхонаи воциди 

давлатии “Тоҷинвест” ва Ассосиатсияи дустии байни Ҷумцурии 

Корея ва Осижи Марказк ба имзо расид. 
 

 

 

Бо эҳтиром, 

 

Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тољикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорї 


