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ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ СОҲИБКОРИИ ДУШАНБЕ-2016 

ТАҲТИ УНВОНИ «РУШДИ ИСТЕҲСОЛОТИ МИЛЛК - 

ИМКОНИЯТИ НАВИ САРМОЯГУЗОРК» 

 

Дар доираи таҷлили 

дуюмин солгарди «Рӯзи 

социбкорон» 14 октябр дар 

пойтахти мамлакат Форуми 

байналмилалии социбкории 

Душанбе-2016 тацти унвони 

«Рушди истецсолоти миллк - 

имконияти нави сармоягузорк» 

баргузор гардид. 

Форуми царсолаи байналмилалии социбкорк тацти 

сарпарастии Асосгузори сулцу вацдати миллк – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон Эмомалк Рацмон ташкил ва 

баргузор карда шуда, шакли 

муцимтарини муколамаи байни 

давлат ва бахши хусуск, 

чорабинии калони социбкорию 

сармоягузорк ба цисоб меравад.  

Дар Форум мақомоти 

расмии Ҷумцурии Тоҷикистон ва 

мецмонони баландпояи 

цукуматцои кишварцои цамшарик, коршиносон, роцбарон, 

 

МАВЗУЪИ АСОСӢ: 

 

http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1404/
http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1404/
http://investmentcouncil.tj/ru/news/events/1404/
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намояндагони созмонцои байналмилалии молиявк, ширкатцои 

бонуфузи ҷацонк ва 

минтақавии бахши 

социбкорию сармоягузорк 

иштирок намуданд.  

Цадафи Форум аз 

муаррифк ва баррасии 

имкониятцои нави 

сармоягузорк дар Ҷумцурии 

Тоҷикистон бо назардошти 

ислоцоти охири дар бахши қонунгузорк гузаронидашуда, афзун 

намудани коркарди ашжи хоми ватанк, мацсулоти 

воридотивазкунанда ва баланд бардоштани иқтидори содиротии 

кишвар, тацкими равандцои сармоягузорицои мустақими хориҷк, 

арзжбии назар ва мулоцизацои сармоягузорон вобаста ба иқтидори 

сармоягузорк ва ҷолибияти кишвар барои сармоягузории 

истецсолот дар шароити буцронк иборат буд.  

Маросими ифтитоци расмии Форум бо баромади Сарвазири 

Ҷумцурии Тоҷикистон, муцтарам Қоцир Расулзода шуруъ гардида, 

бо пазирок аз иштирокчижни 

форум аз ҷумла қайд кард, ки 

кишвари мо бо тамоми 

давлатцои минтақа ва ҷацон 

цамкорицои худро дар асоси 

эцтиром ва цусни цамҷиворк 

ба роц монда, дар цама 

самтцо барои ба сатци 

сифатан баланд бардоштани 

чунин цамкорицо, аз ҷумла 

иқтисодижт ба натиҷацои назаррас ноил гардид. 
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Тавре қайд шуд, истецсолоти миллк, ки мавзуи форум ба 

рушд ва имкониятцои нави 

сармоягузорк ба 

истецсолоти миллк бахшида 

шудааст, яке аз бахшцои 

калидии иқтисодижт ба 

цисоб рафта, ба таъмини 

бозори истеъмолк бо 

молцои ватанк, рушди 

содирот, тақвият жфтани 

тавозуни пардохтва устувории қурби пули миллк, баланд шудани 

сатци зиндагии ацолии ҷумцурк такони ҷиддк мебахшад.  

Дар баромад оид ба дастовардцои иқтисодк сухан ронда 

шуда, цамзамон зарурати цалли масъалацои минбаъда, аз қабили 

боз цам соддатар намудани расмижти маъмурии танзими тиҷорати 

беруна барои содироти мацсулоти ватанк, дастгирии цамаҷонибаи 

корхонацои ватанк, сармоягузорон дар самти фурфши мацсулот ва 

даврацои буцронк, пардохтцои бонуси обунавк, дастгирии 

молиявк, таъмини имтижзцои андозиву гумрукии цунармандон ва 

ғайра таъкид гардид.   

Инчунин мецмонони воломақом, намояндагони созмону 

сармоягузорони сатци 

баланд, аз ҷумла 

Шоцзодаи Арабистони 

Саудк, 

олиҷаноб Абдулазиз бин 

Файсал бин Абдулмаҷид 

бин Абдулазиз Оли Сауд, 

директори минтақавии 

Бонки аврупоии таҷдид ва 
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рушд оид ба кишварцои Осижи Марказк ҷаноби Маккейн Нейл, 

роцбари минтақавии Корпоратсияи байналмилалии молиявии 

Гуруци Бонки ҷацонк оид ба 

телекоммуникатсия, 

ҷаноби Раҷендра Синх, 

Президенти ширкати 

“Глинкор Интернешнел” 

ҷаноби Айван Глазенберг, 

Президенти ширкати саноати 

куции Тоҷикистону Хитой 

ҷаноби Ҷианг Ронг Ҳуанг, 

ноиби калони Президенти ширкати цавопаймоии “Қатарэявейс” 

ҷаноби Алк Ал Раис, ноиби Президенти ширкати “Аэробус” 

ҷаноби Ален Кейт бо сухани ифтитоцк баромад карданд. 

Кори Форум дар шаш бахши пленарк гузаронида шуд. 

Дар панели 1-ум «Сижсати иқтисодии ба сармоягузории 

асосжфта. Имкониятцои минтақацои озоди иқтисодии 

Ҷумцурии Тоҷикистон» оид ба Стратегияи миллии рушд то соли 

2030, сацми бахши хусуск 

барои ноилшавк ба 

цадафцои стратегк, 

имкониятцои минтақацои 

озоди иқтисодк (МОИ) 

барои рушди истецсолот, 

дурнамои рушди МОИ ва 

дигар мавзуъцои марбут ба 

бахши мазкур барраск 

гардид.  

Панели дуюм “Воридотивазкунк - имконияти нави 

социбкориву сармоягузорк дар Тоҷикистон”масъалацои сижсат 
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ва имкониятцои воридотивазкунк, заминаи қонунгузории соца, 

густариши истецсоли мацсулоти рақобатпазири 

воридотивазкунанда, пайдо намудани бозорцои нав барои 

содироти мацсулоти ватанк, 

имтижзцои мавҷуда барои 

истецсоли махсулоти ватанк, 

сармоягузорк барои тақвияти 

истецсоли мацсулоти 

воридотивазкунанда ва дигар 

мавзуъцоро фаро гирфт.  

Панели 3-юм «Ба даст 

овардани истиқлолияти 

энергетикк - заминаи рушди истецсолоти миллк» ба 

масъалацои татбиқи афзалиятцои стратегии Тоҷикистон, ислоцоти 

бозорк дар бахши энергетика, дурнамои сижсати тарифию 

танзимк, рушди хизматрасоницои энергетикк, роццои баланд 

бардоштани таъминоти бахши хусуск бо неруи энергетикк, 

тиҷоратикунонии бахши 

таъмини гармк ва 

инноватсияи соцаи 

энергетика бахшида шуд. 

Иштирокчижн дар 

панели чорум “Тақвияти 

имкониятцои 

инфрасохторк ва ба 

кишвари транзитк табдил 

додани 

Тоҷикистон” масъалацои сармоягузорк дар инфрасохтори соцаи 

нақлижту логистика, сижсати рушди шабакацои логистикии 

тиҷорати минтақавк ва нақлижтк, ҷорк намудани хизматрасоницои 
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бисжрҷанбаи логистикк, баланд бардоштани иқтидори транзитии 

Тоҷикистон, муосирнамок ва рушди инфрасохтори наздисарцадк 

цамчун омили калидии рушди тиҷорат, имкониятцои истифодаи 

васеи нақлижти заминк дар рушди тиҷорат, дастраск ба бандарцои 

обк ва ғайраро барраск намуданд. 

Дар панели 5-ум “Бартариятцои Тоҷикистон дар соцаи 

кишоварзк” масъалацои 

ислоцоти соцаи кишоварзк, 

имкониятцои васеи 

истецсоли мацсулоти 

кишоварзк, паст кардани 

арзиши аслк ва баланд 

бардоштани рақобатпазирии 

мацсулоти кишоварзии 

ватанк, коркарди мацсулоти 

кишоварзк, коркард ва содироти мацсулоти соца, густариши 

тиҷорати аграрк барраск гардид.  

Панели 6-ум дар мавзуи “Тоҷикистон - кишвари сайжцк, 

имкониятцои рушд” масъалацои такмили заминацои меъжрк-

цуқуқк ва ислоцоти соцаи сайжцк, рушди инфрасохтори соца, 

цамчун омили муцими истифодаи босамари захира ва 

имкониятцои сайжциро 

фаро гирифта, мавзеъцои 

ҷолиби сайжцк дар мисоли 

Канаски Ромит ва 

Сағирдашти Дарвоз 

муаррифк гардид.  

Дар бахшцои корк пас 

аз баромадцо мижни 

иштирокчижни форум 
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саволу ҷавоб ва мубодилаи афкор сурат гирифт. 

Дар Форум таваҷҷуци асоск ва вақти бештар ба мулоқот ва 

суцбатцои мустақими байни 

сармоягузорону социбкорон дода 

шуда, мулоқотцои дуҷонибаи 

социбкорону сармоягузорон дар 

формати В2В (Business-to-

Business (B2B) ва вазорату 

идорацо бо социбкорону 

сармоягузорон (Business-to-

Government (B2G) ташкил дода 

шуд. 

Дар доираи Форум як қатор жддоштцои тафоцум ва 

созишномацо ба имзо расонида шуда, Изцороти Форум қабул 

карда шуд. 

 

ИЗҲОРОТИ 

ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ СОҲИБКОРИИ ДУШАНБЕ-2016 

ТАҲТИ УНВОНИ «РУШДИ ИСТЕҲСОЛОТИ МИЛЛК - 

ИМКОНИЯТИ НАВИ САРМОЯГУЗОРК» 

 

Дар доираи таҷлили дуюмин солгарди “Рӯзи социбкор” 14-

уми октябри соли 2016 Форуми байналмилалии социбкории 

Душанбе-2016 тацти унвони «Рушди истецсолоти миллк - 

имконияти нави сармоягузорк» баргузор гардид. 

Дар кори Форум зижда аз 500 нафар намояндагони 

социбкорону сармоягузорони ватанию хориҷк, цукуматцои як 

қатор кишварцои дуру наздик, созмонцои байналмилалии 

молиявк иштирок намуданд, ки ин нишони боварк нисбати суботи 
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сижсиву иқтисодии Тоҷикистон ва цавасмандк ҷицати сацмгузорк 

дар рушди иқтисодижти он мебошад. 

Иштирокчижни Форуми байналмилалии социбкории 

Душанбе-2016 қайд менамоянд, ки Цукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон амалисозии як қатор ислоцот оид ба бецсозии фазои 

мусоид бацри рушди социбкорию сармоягузорк, цимоя ва 

дастгирии социбкорону сармоягузоронро таъмин намуда, бо ин 

мақсад имконияту шароити зарурии техникк ва молиявиро 

фароцам овардааст. 

Цадафи асосии баргузор намудани Форум, муаррифии 

имкониятцои сармоягузории Тоҷикистон, мусоидат ба ҷалби боз 

цам бештари сармоягузорицо ба иқтисодижти ҷумцурк, ба роц 

мондани цамкорк ва шарикк байни социбкорон ва сармоягузорони 

ватанию хориҷк дар соцацои гуногуни иқтисодижт ба монанди 

энергетика, саноат, кишоварзк, инфрасохтори нақлижтк, 

истифодаи васеи имкониятцои минтақацои озоди иқтисодк ва 

ҷолибияти сайжции Тоҷикистон ба цисоб меравад. 

Қайд мегардад, ки сармоягузорон ва социбкорони ватанию 

хориҷк ҷицати татбиқи лоицацои муштарак дар бахшцои 

зикргардида, инчунин цамкорицои сармоягузорк бо ҷалби 

иқтидори ширкатцо ва мамлакатцои худ метавонанд цамкорицои 

мутақобилан судмандро ба роц монанд. 

Бо назардошти масъалацои дар Форуми байналмилалии 

социбкории Душанбе-2016 баррасишуда, фикру мулоцизацои 

иброзгардида ва хулосацои ҷамъбастк ҷицати рушди минбаъдаи 

цамкорицои иқтисодию сармоягузорк дар самтцо ва соцацои 

афзалиятнок тавсияцои мушаххаси зерин пешницод карда шуданд: 

1. Ислоцот вобаста ба боз цам бецтар намудани фазои 

сармоягузориву социбкорк ва дастгирии социбкорону 

сармоягузорон дар шароити буцронк тақвият дода мешавад. 
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2. Истецсоли мацсулоти воридотивазкунанда ва истецсолоти 

ватанк дар цамаи соцацои иқтисодижт дар заминаи ашжи 

хоми мацаллк ва содироти он тавассути татбиқи лоицацои 

муштараки социбкорону сармоягузорони ватанию хориҷк 

густариш дода мешавад. 

3. Истифодаи имкониятцо ва афзалиятцои рушди соцацои 

энергетика, саноат, кишоварзк, нақлижт ва сайжцк тавассути 

истифодаи имтижзцои андозию гумрукк ва имкониятцои 

минтақацои озоди иқтисодк, аз самтцои муцими цамкорицо 

арзжбк мегарданд. 

4. Баланд бардоштани таъминоти бахши хусуск бо неруи 

барқ, истифодаи сарчашмацои аз ҷицати экологк тозаи 

энергия барои рушди устувор тақвият бахшида мешавад. 

5. Истифодаи васеи механизми шарикии давлат ва бахши 

хусуск дар инфрасохтори энергетикк ва иҷтимок таъкид 

карда мешавад. 

6. Истифодаи бартариятцои соцаи кишоварзк бо мақсади 

таъмини амнияти озуқаворк ва истецсоли мацсулоти аз 

ҷицати экологк тоза тақвият дода мешавад. 

7. Ҷицати рушди инфрасохтори нақлижтк ва ба кишвари 

транзитк табдил додани Тоҷикистон лоицацои муштарак 

амалк карда мешаванд. 

8. Тацким бахшидани корцо дар самти соддагардонии 

расмижт барои сармоягузорон бо мақсади мусоидат ба ҷалби 

васеи сармоягузорицо дар назар дошта мешавад. 

9. Ҷицати солимгардонии вазъи молиявии бонкцои тиҷоратк, 

тақвият додани эътимод ба низоми бонкии мамлакат ва 

баланд бардоштани сифати хизматрасонии бонкк корцо 

идома межбад. 
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10. Тацлили муфассали имкониятцои рушди технологияцои 

иттилоотию коммуникатсионк ва тацияи барномацои 

компютерк, хусусан бунжд ва ташккули ширкатцои ватанк 

дар ин соца, муайян намудани монеацои мавҷуда ва роццои 

бартараф намудани онцо ва дигар ҷанбацои соца гузаронида 

мешавад. 

11. Вобаста ба рушди соцаи нақлижт ва логистика, аз ҷумла 

нақлижти цавок, зижд намудани хатсайрцои дохиливу 

байналмилалк, мустацкам намудани мавқеи ширкатцои 

цавопаймоии ватанк ва ҷалби ширкатцои бонуфузи 

байналмилалк тадбирцои иловагк андешида мешаванд. 

12. Ҷицати рушди социбкорк мижни занон, боз цам бецтар 

намудани шароит дар ин самт, дастраск ба захирацои 

молиявк барои занони социбкор, рушди цунармандк 

(ремесленничества), аз ҷумла тацияи лоицаи санади меъжрии 

цуқуқк оид ба танзими фаъолияти цунармандк чорацои 

зарурк амалк карда мешаванд. 

13. Форуми байналмилалии социбкорию сармоягузорк, яке 

аз шаклцои муосири муколамаи давлат ва бахши хусуск дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон ба цисоб рафта, натиҷацои кори 

форумцои қаблан баргузоргардида самаранок арзжбк 

мегардад. Вобаста ба ин цамасола дар ҷумцурк баргузор 

намудани Форуми байналмилалии социбкорию 

сармоягузорк ва дар ин робита таъсис додани Котиботи 

доимоамалкунандаи Форум дар доираи фаъолияти Кумитаи 

давлатии сармоягузорк ва идори амволи давлатк ва Котиботи 

Шӯрои машваратии назди Президенти ҶТ оид ба бецтар 

намудани фазои сармоягузорк мувофиқи мақсад мебошад. 
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Бо эҳтиром, 

 

Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тољикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорї 


