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МАВЗЎЪЊОИ АСОСӢ: 

МАВЗӮЪҲО: 

 Баррасии масъалаҳои фазои сармоягузорӣ ва ҷалби сармоя  

 Ташкили рейтинги миллии фазои соҳибкорӣ омили 

муҳими ҷалби сармоя 

 Қонунгузории соҳавӣ такмил меёбанд 
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БАРРАСИИ МАСЪАЛАҲОИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА  

ҶАЛБИ САРМОЯ  

 

  Мулоқоти роҳбарияти Котиботи Шурои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ 

бо роҳбарияти Палатаи савдои 

Амрико дар Тоҷикистон ва як 

қатор сармоягузорони дар 

ҷумҳурӣ фаъолияткунандаи 

узви Палата баргузор гардид. 

Дар мулоқотҳо роҳҳои 

муосири ҷалби сармоя, 

мушкилоту монеаҳо дар ин самт, маҳаллигардонии истеҳсолот ва 

хизматрасонӣ (локализатсия) ва ҳавасмандаградонии сармоягузорон 

барои реинвеститсия ба соҳаҳои иқтисодиёт баррасӣ гардиданд. 

Дар мулоқотҳо, аз ҷумла роҳбари Намояндагии ширкати 

“Делойт ва ” оид ба вусъатбахшии ҷоринамоии идоракунии 

корпоративӣ дар корхонаҳо, стандартҳои байналмилалии муҳосибот 

ва ҳисобот, иҷрои уҳдадориҳои андозӣ тибқи Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар самтҳои муҳими ҷалби сармоя ибрози 

назар намуд. 

Ҳамчунин роҳбари ширкати “Кока кола нушокиҳои Тоҷикистон” 

оид ба маҳаллигардонии дастрасӣ ба ашёи хоми барои истеҳсолот 

зарурӣ пешниҳодҳои муфид манзур намуд. Аз ҷумла қайд гардид, ки 

таъмини ашёи хоми маҳаллӣ барои истеҳсолот ва ба роҳ мондани 

ҳамкориҳо бо ширкатҳои маҳаллӣ ба манфиати кор хоҳад буд. 

Аз ин ру, тасмим гирифта шуд, ки ҳамоиши якҷояи соҳибкорони 

ватанӣ ва ширкати “Кока кола нушокиҳои Тоҷикистон” рузҳои наздик 

доир карда шуда, ҳамкориҳои мутақобилан муфиди байни 

соҳибкорону сармоягузорони ватанию хориҷӣ дар ин самт роҳандозӣ 

карда шаванд. Инчунин роҳҳои ҳавасмандгардонӣ ва ҷалби брендҳои 

машҳури ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон баррасӣ карда шуданд. 
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Дар мулоқот бо роҳбарияти Намояндагии ширкати "Ҷенерал 

электрик”-и ИМА ҷалби 

сармоя ба рушди 

энергияи сабз баррасӣ 

гардида, баргузор 

намудани чорабиниҳо дар 

ин ҷода ва ҷалби сармоя 

муҳим арзёбӣ карда шуд. 

Ҳамзамон, 

пешниҳодҳои роҳбарияти 

меҳмонхонаҳои “Ҳилтон” 

ва “Ҳаяят реҷенсӣ” оид ба беҳсозии фазои сармоягузорӣ ва ҷалби 

бештари меҳмонону сайёҳон дастрас гардиданд. 

 

ТАШКИЛИ РЕЙТИНГИ МИЛЛИИ ФАЗОИ СОҲИБКОРӢ  

ОМИЛИ МУҲИМИ ҶАЛБИ САРМОЯ 

 

Дар доираи дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам        

Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаҳои Шурои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ рейтинги миллии фазои соҳибкорӣ ташкил карда 

мешавад. 

Рейтинги миллӣ дар қатори арзёбиҳои байналмилалии фазои 

соҳибкориву сармоягузорӣ дар марҳилаҳои аввал якчанд 

нишондиҳандаҳоро фаро мегирад. Аз ҷумла: 

1. Афзоиши шумораи соҳибкорон 

1.1. Соҳибкории занон 

1.2. Шумораи соҳибкорони бақайдгирифташуда ба сари 1000 

нафар аҳолӣ 

2. Таъсис ҷойҳои корӣ 

2.1. Ҷойҳои кории доимӣ  

2.2. Ҷойҳои кории мавсимӣ 

2.3. Ҷойҳои кории муваққатӣ 
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3. Шумораи корхонаҳои нав 

4. Қатъи фаъолияти соҳибкорӣ 

5. Мавҷудияти барномаҳои маҳалии рушд ва дастгирии 

соҳибкорӣ 

6. Ҳаҷми қарзҳои бонкии пешниҳодшуда 

7. Мавҷудияти марказҳои хизматрасонии машваратӣ-омӯзишӣ 

барои соҳибкорон. 

Давраи гузаронидани рейтинги миллии фазои соҳибкорӣ 

ҳамасола аз 1-уми январ то 31-уми декабрро фаро мегирад. Натиҷаҳои 

рейтинг, бо назардошти ҷамъбасти нишондиҳандаҳои ниҳоии оморӣ 

ҳамасола моҳҳои апрел-май эълон карда мешавад.  

Мавриди қайд аст, ки рейтинги миллӣ ҳамчун низоми 

баҳогузории рушди иқтисодии маҳал ба баланд бардоштани 

масъулияти мақомоти маҳаллӣ, натиҷаҳои фаъолияти онҳо, паҳн 

намудани таҷрибаи пешқадами идоракунӣ дар сатҳи минтақавӣ, 

баҳогузорӣ ва муаяйн намудани мушкилоти муҳимтарини рушди 

соҳибкориву сармоягузорӣ, муайян кардани самтҳои афзалиятноки 

ислоҳоти минбаъда равона карда мешавад. Фаро гирифтани ҳамаи 

шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар он имкон медиҳад, ки ҳолати пурраи 

вазъи фазои соҳибкорӣ дар сатҳи маҳал инъикос карда шавад.  

Ҳамзамон, дар баробари ташкил ва гузаронидани рейтинг, 

тадбирҳо вобаста ба ҳавасмандгардонии минтақаҳо барои беҳтар 

намудани фазои соҳибкорӣ амалӣ карда мешавад. 

 

ҚОНУНГУЗОРИИ СОҲАВӢ ТАКМИЛ МЕЁБАНД 

 

Тибқи қарорҳои протоколии ҷаласаи ХХ Шурои машваратии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои 

сармоягузорӣ ва бо мақсади иҷрои бандҳои дахлдори “Нақшаи 

чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки ҷаҳонӣ 

барои солҳои 2019-2022”, лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ” ва “Дар бораи 

ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд” дар ҳамкорӣ бо вазорату 
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идораҳо, доираи коршиносон ва ширкатҳои ҳуқуқию машваратӣ таҳия 

карда шуд. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ» 7 маротиба тағийру иловаҳо ворид 

карда шуда, аз соли 2007 қабул ва ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд» 3 маротиба тағийру 

иловаҳо ворид карда шуда, аз соли 2002 қабул ва мавриди амал қарор 

гирифтааст. 

Дар баробари ин, таҳлили таҷрибаи татбиқи қонунҳои мазкур 

нишон медиҳад, ки зарурати ворид намудани тағийру иловаҳо дар 

баъзе меъёрҳои он ба миён омадааст. 

Тағйиру иловаҳо масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи 

иттилоотонӣ дар бораи ҳамаи созишҳои ҷамъиятҳои саҳомӣ, баланд 

бардоштани масъулияти ҳуқуқии мудирони ҷамъиятҳои саҳомӣ ва 

ҳуқуқҳои саҳомон, такмили сохтори идоракунии корпоративии 

ҷамъиятҳои саҳомӣ ва шаффофияти фаъолияти онҳоро фаро мегирад. 

Тавре таҳлилҳо нишон медиҳанд, заминаи қонунгузории 

фаъолияти сармоягузорӣ дар кишвар имрӯз аз нуқтаи назари таъмини 

сатҳи баланди шаффофияти идоракунӣ, маҳдуд будани ҳуқуқҳои 

саҳомон, ки сармоягузорони ватанию хориҷӣ мебошанд, нақши онҳо 

дар қабули қарорҳои муҳими идоракунии корпоративӣ ва мушаххас 

набудани сохторҳои моликияту назорат дар ҷамъиятҳои саҳомӣ 

такмилталаб мебошад.  

Дар баробари ин,  таҷрибаи низоми бонкии кишвар, зарурати 

ислоҳоти  қонунгузориро дар самти роҳандозии таҷрибаи пешқадами 

идоракунии корпоративӣ барои таъмини шаффофияти фаъолияти 

ҷамъиятҳои саҳомӣ, тақвият бахшидани ҳуқуқу манфиатҳои саҳомон 

ва сармоягузорон ва баланд бардоштани масъулияти роҳбарони 

ширкатҳои саҳҳомӣ талаб мекунад. 

Қайд кардан зарур аст, ки тағйиру иловаҳо ба қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ” ва “Дар бораи 

ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд” бо назардошти талаботи 

методологияи ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” ва таҷрибаи 

пешқадами идоракунии корпоративӣ таҳия гардида, ба тақвият 
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бахшидани ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои сармоягузорон равона карда 

шудааст.  

Дар маҷмуъ таҳия ва қабули маҷмуи таѓйиру иловаҳо ба 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии болозикр ба болоравии мавқеи кишвар дар 

ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки ҷаҳонӣ, аз ҷумла 

нишондиҳандаи “Ҳимояи сармоягузорони миноритарӣ” ва баланд 

шудани симои сармоягузории кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ такони ҷиддӣ 

мебахшад. 

 

 

  

 

 Котиботи Шӯрои машваратии назди  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба  

беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ  
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