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Мавзўъ: Идоракунии инвеститсияҳои молиявӣ 
 дар корхонаҳои истеҳсолӣ. 

( дар мисоли корхонаҳои саноатӣ ). 
 

Нақша: 
      Сарсухан: 

Боби 1.Асосҳои назариявӣ ва нақши сармоягузориҳо дар рушди 
корхонаҳои истеҳсолӣ. 

1.1. Мафҳум, моҳият ва хусусиятҳои  сармоягузориҳои  дар шароити 
муосир. 
1.2.Намудҳои сармоягузориҳо ва хусусиятҳои онҳо. 
1.3.Идоракунии сармоягузориҳои воқеъи. 
1.4.Идоракунии сармоягузориҳои молиявӣ. 
1.5.Хусусиятҳои сиёсати инвеститсионии корхонаҳо дар шароити 
иқтисодиёти бозорӣ. 

Боби 2.Идоракунии инвеститсияҳои молиявӣ дар корхонаҳои 
истеҳсолӣ. 
2.1.Пулҳои озоди корхонаҳо. 
2.2.Идоракунии сармоягузориҳои молиявӣ дар шароити мўътадили      
иқтисодӣ. 
2.3. Идоракунии сармоягузориҳои молиявӣ дар шароити номўътадили 
иқтисодӣ. 
2.4.Самаранокии сармоягузориҳо ва усулҳои муайянкунии онҳо. 
       Хулоса: 
       Руйхати адабиётҳои истифодашуда. 
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Боби 1.Асосҳои назариявӣ ва нақши сармоягузориҳо рушди  
корхонаҳои истеҳсолӣ. 

1.1.Моҳияти иқтисодӣ ва таснифи сармоягузориҳо. 
 
Барои ворид гардидан ба мавзўъи идоракунии сармоягузори  дарки 

љабҳаҳои алоҳидаи он, пеш аз ҳама, худи истилоҳи сармоягузориро дарк 
намудан зарур аст, ва асосҳои ҳуқуқию меъёри онро омўхтан зарур аст. 

Мафҳуми инвеститсия аз калимаи лотинии invest гирифта шуда 
маънои маблаѓгузориро дорад. 
 Сармоягузорӣ – ин истифодаи воситаҳои пулӣ, маблаѓузориҳои воқеъӣ ва 
молиявӣ, ҳиссагузориҳо, саҳмияҳо, дигар коѓазҳои қиматнок,  
иљозатномаҳо (литсензияҳо), аз он љумла, тамѓаҳои молӣ, қарзҳо, ҳар гуна 
амвол ё ҳуқуқи молумулкӣ, мебошад, ки ба объектҳои фаъолияти 
соҳибкорӣ ва дигар намудҳои фаъолият бо мақсади ба даст овардани фоида 
(даромад) ё расидан ба натиљаи дигари назарраси фоиданок гузошта 
шудаанд. 
       Шахсони  ҳуқуқӣ ва воқеъие, ки маблаѓгузорӣ менамоянд инвесторҳо 
(сармоягузорҳо) номида мешавад. 

        Мафҳуми «инвеститсия» аз мафҳуми «маблаѓгузорӣ» васеътар аст. 
Дар зери мафҳуми маблаѓгузорӣ ҳамаи харољотҳо барои такрористеҳсолӣ 
фондҳои асосӣ ҳамчунин таъмиру љиҳозони ва навнамои онҳо фаҳмида 
мешавад. Мафҳуми инвеститсия бошад ѓайр аз инҳо боз маблаѓузорӣ ба 
саҳмияҳо, вомбаргҳо ва дигар намуди қоѓазҳои қимматнок фаҳмида 
мешавад. 

         Бояд қайд кард, ки дар адабиётҳои иқтисодӣ оиди фаҳмиш ва муайян 
кардани моҳияту мазмун, таркиб, шаклу намуд ва истифодаи сармоягузори 
ақидаҳои гуногун вучуд доранд. Масалан К. Маркс таҳти сармоя 
маблағҳои муайяни пулӣ, молҳои тайёр, ки ҳамчун натиљаи истисмор ва 
азхудкунии капиталисти сурат мегирад маънидод намудааст. Тибқи ақидаи 
ў сармоя чиз набуда, ҳамчун муносибатҳои истеҳсолии муқарарии љомеавӣ 
баромад мекунад. 

П.Самуелсон сармояро ҳамчун омили миёнаравии истеҳсолот 
медонад баъзеҳо онро ҳамчун кули захираҳои моддӣ, яъне чизҳои моддию 
ѓайримоддӣ, донишу маҳорати инсон тасаввур мекунанд. Дар шароити 
иқтисоди бозорӣ сармоя на аз нигоҳи назариявӣ, балки бештар аз нуқтаи 
назари омили истеҳсолот тавсиф карда мешавад. 
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Аз ҳамин љиҳат сармоя ва воситахои истеҳсолот дар як маъно 
фаҳмида мешавад. Сармоя – ин арзиши доимо афзоянда мебошад, муайян 
аст, пул танҳо дар ҳолате ба сармоя мубадал мегардад, агар дар истехсолот 
воситаи бавучудоварандаи арзиши изофа гардад. Ин тарзи маънидодкунии 
сармоя аз љониби классикони иқтисоди сиёсӣ  А. Смит ва Д. Риккардо 
пешкаш карда шудааст. Масалан А. Смит таҳти  сармоя  меҳнати 
андухташудаи коргарро мефаҳмад. Тибқи ақидаи Д. Риккардо сармоя 
воситаи истеҳсолот аст. 

Мувофики ақидаи Љ. Робинсон сармоя ҳанўз дар шакли 
сармоягузории молияви қарор дорад, он ҳоло пул аст на сармоя. 

Ба воситаи сармоягузори омилҳои истеҳсолот, воситаҳои истеҳсолот 
ва қувваи коргари  дастрас намудан мумкин аст. 

Дар нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои  XX сармояро ҳамчун 
маљмуи арзишҳое тасвир медоданд, ки гуё худ аз худ афзун мегардад ва ё 
ба фоидахурию фоидаситонӣ нигаронида шудааст. 
         Дар адабиётҳои мамлакатҳои  Fарб аксар вақт таҳти  сармоя пасандоз 
дар назар дошта, он ба ду қисм: пасандоз ва  сармоя  људо карда мешавад. 
Он қисми даромад (пасандоз), ё ки дар шакли моддию чиз, ё худ пул 
(дивиденд, саҳмия, фоиз...) бо мақсади сармоягузорӣ ба раванди тавлид ва 
минбаъд ривољу равнақ, додани он истифода карда мешавад, сармоя  
номида мешавад. 

Аҳамияти сармоягузориро дар рушду пешрафти иқтисодиёти давлат 
ба инобат гирифта истода, дар муассисаҳои олии таълимӣ, махсусан дар 
соҳаи иқтисодиёт фанни сармоягузорӣ љорӣ карда шуд, ки барои мусоидат 
намудан ба мукаммалсозии дониши толибилмони соҳаҳои мухталифи 
иқтисодӣ басо муфид мебошад.  

Бояд ба инобат гирифт, ки иқтисодиёти Тољикистон давраҳои 
нисбатан вазнинро аз сар гузаронида истодааст. Ҳолатҳои паст шудани 
сатҳи истеҳсолот, ки беқурбшавии пулро пеш меорад, метавонад ба 
раванди муносибатҳои иқтисодии давлат ва сатҳи иљтимоии мардум 
зарари манфӣ расонад. Бо мақсади рафъи ҳолатҳои номбурда бояд, пеш аз 
ҳама, аз роҳҳои самарабахши љалби сармоягузорӣ истифода намуд. 

Айни замон дар Љумҳурии Тољикистон, љалби сармоягузорӣ  
мазмуни комили пешрафти иқтисодиётро доро намебошад. Дигар иқдоме, 
ки метавонад самараи воқеии ин равандро зоҳир намояд – ин истифодаи 
дуруст ва мақсадноки сармояи бадастовардашуда мебошад. 

Зери мафҳуми усули ё худ методи сармоягузорӣ усули мушаххас ва 
воситаи техникие фаҳмида мешавад, ки тавассути он ин ё он мушкилоти 
маблаѓгузорӣ ҳал гардида, мазмуни шуморавии нишондиҳандаи лоиҳаҳо ва 
баҳогузории онҳо ҳисоб карда мешаванд. 
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Бо сабаби мављуд будани фарқият дар сохтори масъалаҳои 
сармоягузорӣ якчанд усулҳои (методҳои) зарурӣ истифода мегарданд, 

 
 
 
аз он љумла: 
1.Усулҳои мумайизӣ (экспертӣ) ва ё баҳогузорӣ, ки онҳо ба 

истифодаи маълумоти бавосита ва ё нопурра, таљрибаи мутахассисон, 
ҳиссиёт асос меёбанд; 
          2.Усулҳои таҳлили иљтимоӣ-иқтисодӣ - омўзиши ҳамаљонибаи 
фаъолияти иљтимоӣ-иқтисодӣ, дарки алоқаҳои дохилӣ ва тобеияти 
падидаҳо бо мақсади муайян намудани тамоюли прогрессивии рушд ва 
имконияти анљом додани муносибатҳои љамъиятӣ ва истеҳсолот мебошад; 
          3.Усулҳои иқтисодӣ-математикӣ - усулҳои махсуси таҳлили низоми 
иљтимоӣ – иқтисодӣ, баробарвазнии иқтисодиёт ва лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ. 

Дар самти илм усули асоси ин таҳлил ва синтези предмети 
тадқиқшаванда мебошад. 

Ҳар як раванди иқтисодӣ ва истеҳсоли ташаккули захираҳоиро дар 
маҳсулоти иқтисодӣ тазаҳҳур менамояд ва тибқи нақшаи «захираҳо – 
омилҳои истеҳсолот –фаъолияти иқтисодӣ» амал мекунад. Захираҳои 
табиӣ, меҳнатӣ, сармоявӣ, иттилоотӣ ва ѓайра, ки тавассути ташаббуси 
соҳибкорӣ муттаҳид гардидаанд, таҳти таъсири идоракунӣ ба истеҳсолот 
љалб мегарданд ва мунтазам ба омилҳои он мубаддал меёбанд. Раванди 
истеҳсолии дар натиљаи таъсири омилҳои сарзананда ба ташкил ва 
тавлиди маҳсули иқтисодӣ дар шакли маҳсулот, иљрои кору 
хизматрасониҳо оварда мерасонад. 

Мубаддалёбии захираҳои иқтисодӣ ба маҳсулоти иқтисодӣ вақти 
муайянеро талаб мекунад, яъне љалби захираҳо ба истеҳсолот ва иштироки 
бевоситаи онҳо ба сифати омили раванди истеҳсолӣ вақти муайяне лозим 
аст, ки барои мубаддал ёфтани захира ба маҳсулот зарур мебошад. Мисол, 
ҳадди ақал барои сохтани бинои зарурии коркарди захираҳо ва бо таљҳизот 
таъмин намудани он вақт талаб карда мешавад. 

         Муддати вақти байни сармоягузории воситаҳо, љалби захираҳо ва 
табдил додани он ба омили истеҳсолот вобаста ба хусусиятҳои ин омилҳои 
истеҳсолот фарқ мекунад. Сармоягузориҳои нисбатан калон ва 
вақтталабкунанда ин воситаҳои асосии истеҳсолот ба монанди бино, 
иншоот, мошинҳо, таљҳизот ва ѓайра мебошанд. 
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  Аз рўи давраи давомнокӣ сармоягузориҳои кутоҳмуддат, 
миёнамуҳлат ва дарозмуддатро фарқ кардан лозим аст; 

 1. Сармоягузории кутоҳмуҳлат-ин маблаѓгузориҳоро дар муҳлати то 6-
моҳ дар бар мегирад. Ин маблаѓгузориҳо дар муҳлати зудбозхарид ва 
зудбафурушраванда сурат мегирад. 

 2. Сармоягузории миёнамуҳлат- ин маблаѓузориҳоро дар муҳлати аз   6-
моҳ то 1-сол дар бар мегирад. Ин маблаѓгузориҳо асосан барои объектҳое, 
ки дар муҳлати  1-сол мавриди истифода қарор мегирад. 

 3. Сармоягузории дарозмудат – ба лоиҳаҳои ҳаљман бузург ва муҳлати 
ба истифода бурдани онҳо аз як сол зиёд аст мавриди истифода қарор 
мегирад.  

           Дар шароити имрўза бонкҳои тиљоратии Тољикистон асосан ба 
лоиҳаҳои кутоҳмўҳлат маблаѓгузорӣ намуда таваккал менамоянд то, ки 
ба зуди фоида ба даст оранд. 

                           1.2.Намудҳои сармоягузориҳо ва хусусиятҳои онҳо. 

          Дар адабиётҳои иқтисодӣ сармоягузориҳоро асосан ба ду гурӯҳ 

ҷудо мекунанд:  

       Расми 1. 
 
        Сармоягузориҳои молиявӣ ин гузориши сармоя ба 
саҳмияҳо,облигатсияҳо ва дигар намуди қоғазҳои қимматнок мебошад. 
Ҳангоми сармоягузориҳои молиявӣ сармоягузор даромади молиявии 
худро зиёд намуда, аз ҳисоби қоғазҳои қимматноки харид намудааш 
соҳиби даромад ( двидент ) мегардад. 
       
        Сармоягузории реалӣ (воқеӣ) ин гузориши сармоя дар бунёди 
корхонаҳои нав, аз нав барқароркунӣ ва таҷдиди корхонаҳои 
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амалкунанда мебошад. Зимни сармоягузориҳои реалӣ сармоягузор 
сармояи истеҳсолии худро зиёд менамояд. 
                
            
     Љамъи сармояи корхона дар ду намуд љой дошта метавонад: 
 

 

                                                                                                        Расми 2. 
        Яъне, сармоягузор дар ин ҳолат фондҳои асосии истеҳсолии худ ва 
воситаҳои гардони барои амалкарди мӯътадили онҳо зарурро зиёд 
мекунад. 

        Зимни баҳисобгириҳои оморӣ ва таҳлилҳои иқтисодӣ, 
сароягузориҳои реалӣ (воқеӣ)-ро сармоягузориҳои сармоясоз 
(капиталообразующие) низ меноманд. Ба ин намуди сармоягузориҳо 
унсурҳои зеринро дохил мекунанд: 
  Сармогузориҳо ба капитали асосӣ; 
  Хароҷотҳо барои таъмири капиталӣ; 
  Сармояузориҳо барои харид куини қитъаи замин ва ё ягон объекти 

истифодаи захираҳои табиат; 
  Сармоягузориҳо ба активҳои ғайримоддӣ (патентҳо, литсензияҳо, 

тадқиқотҳои илмӣ- техникӣ ва ғайра); 
  Сармоягузориҳо барои харид ва пурракунии фондҳои гардон. 
         Дар сохтори ин намуди сармоягузориҳо мавқеи асосиро 
сармоягузориҳо ба капитали асосӣ ишғол менамояд. 
        Сармоягузориҳо ба капитали асосӣ ин гузориши сармоя барои 
сохтмонҳои нав, азнавбарқароркунӣ, васеъкунӣ ва таҷдидӣ корхонаҳои 

Сармоя 

             Сармояи молиявӣ  Сармояи воқеъӣ 

Маблаѓҳои пулӣ  Воситаҳои истеҳсолот 

Маблаѓҳои дар ҳисобҳо буда  Олотҳои меҳнат, бино, 
иншоот, сармояи асосӣ 

Қоѓазҳои қимматнок       Таљҳизот, воситаҳои 
нақлиёти  боркашонӣ 

Маблаѓҳои барои музди кор 
љалбшуда 

 Ашёи хом, сузишворӣ, 
қувваи барқ, сармояи гардон 
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амалкунндаи соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, нақлиёт, савдо ва ғайра 
мебошад.1 
        Сармоягузориҳо (инвестиции) ҳамчун категорияи иқтисодӣ якқатор 
функсияҳои муҳимро иҷро мекунанд, ки бидуни тараққиёти мӯътадили 
иқтисодиёти ҳамагуна давлат ғайриимкон мебошад.                                                                                                           
Сармоягузориҳо (инвестиции) дар дараҷаи макроиқтисодӣ барои иҷрои 
корҳои зерин асос мебошанд: 
  ҷори намудани сиёсати такрористеҳсоли васеъ; 
  аз навсозиҳои сохторӣ дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва тараққиёти 

баробари ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ; 
  сохтмонҳои инфиродӣ, тараққиёти маориф, маданият, тандурустӣ ва 

ҳалли дигар масъалаҳои иҷтимоӣ; 
 ҳалли масъалаҳои бекорӣ, ки яке аз масъалаи ҷидди башумор 

меравад; 
  таъмини бехатарию муҳофизати давлат ва ҳалли якқатор 

мушкилотҳои дигари иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ. 
Сармоягузориҳо дар дараҷаи макроиқтисодӣ низ нақши ниҳоятмуҳимро 
мебозанд. Дар ин дараҷа сармоягузориҳо, пеш аз ҳама, барои иҷрои 
мақсадҳои зерин заруранд: 
 васеъкуни ва тараққиёти истеҳсолот; 
  роҳнадодан ба фарсудашавии аз меъёр зиёди ҷисмонӣ ва маънавии 

фондҳои асосӣ; 
  баланд бардоштани дараҷаи техники истеҳсолот; 
  баландбардории сифати маҳсулот ва ба рақобат тобоварии 

корхонаҳо; 
  ҷори намудани чорабиниҳои муҳофизати муҳити табиӣ; 
  харидкунии қоғазҳои қимматнок ва гузориши сармоя дар активи 

дигар корхонаҳо; 
  таъмини амалкарди мунтазами корхона дар оянда, вазъи мӯътадили 

молиявиӣ ва бадастовардани фоидаи максималӣ. 
          Ҳамин тариқ сармоягузориҳо ҳамчун категорияи муҳими иқтисодӣ 
дар дараҷаи макро-микро иқтисодӣ барои такрористеҳсоли оддию 
васеъ,азнавсозиҳои сохторӣ ва бадастовардани фоидаи максималӣ 
нақши муҳим бозида, дар ҳамин асос дар ҳалли якқатор масъалаҳои 
иҷтимоӣ мусоидат менамоянд. Аммо вазъи ноороми падидаҳои 

                                                             
1 Пириев Ҷ С.,Исайнов Ҳ Р.,Давлатов Қ Қ.,Тағоев Ҷ Ҳ.Иқтисоди кишоварзӣ.-Душанбе:«Ирфон»,2005.-273с 
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умумииқтисодӣ, суръати баланди таварум ва фоизи баланди қарзҳо 
(меъёри фоизи қарзҳо аз дараҷаи даромаднокии корхонаҳо баланд аст) 
дар солҳои охир таъсири бевоситаи худро ба камшавии ҳаҷми 
сармоягузориҳо оварда расонидааст.  
Ҳолати фаъолияти сармоягузориҳоро дар иқтисодиёти мамлакат 
динамикаи нишондиҳандаҳои зерин тавсиф 
мекунанд2:

 
 Расми.3  
       Ҳолати фаъолияти сармоягузориҳоро дар иқтисодиёти мамлакат 
суръти афзоиши нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии зерин ба 
таври ғайримустақим, аммо объективона тавсиф мекунанд: 

 

                                                             
2 Сарчашма:Пириев Ҷ С.,Исайнов Ҳ Р.,Давлатов Қ Қ.,Тағоев Ҷ Ҳ.Иқтисоди кишоварзӣ.-
Душанбе:«Ирфон»,2005.-273с 
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                                                                                                    Расми. 4  
       Объективияти ин нишондиҳандаҳо зимни баҳодиҳии фаъолияти 
сармоягузорӣ дар он зуҳур мекунад, ки рушди нишондиҳандаҳои 
номбурда бидуни сармоягузориҳо маъно надорад. Аз ин ҷост, ки ин 
нишондиҳандаҳо то дараҷаи муайян истифодаи самаранокии 
сармоягузориҳо баҳисоб меравад ва баръакс. 
       Гузоштани арзишҳои амволӣ ва зеҳниро ба ин ё он лоиҳаи 
сармоягузорӣ метавонанд ҳам шахсони воқеӣ ва ҳам шахсони ҳуқуқӣ 
амали кунанд. Мақомоти ҳоким ва идоракунии давлатӣ низ ҳамчун 
сармоягузор баромад карда метавонанд, агар тартиби дигаре дар 
қонунгузории амалкунандаи миллӣ пешбини нагардида бошад. Ба 
сармоягузорон инчунин шаҳрвандони хориҷӣ ва иттиҳодияи онҳо низ 
дохил шуда метавонанд. 
       Сармоягузориҳои давлатӣ аз ҳисоби маблағ ҷудокуниҳои буҷетӣ, 
(андозҳо, қарзҳо, нашри пул, даромадҳои давлатӣ); сармоягузориҳои 
шахсӣ-аз ҳисоби воситаҳои худии сармоягузор, сармоягузориҳои 
шахсии ҷамъиятҳои саҳҳомӣ ва ширкатҳои суғуртавӣ, бонкҳои 
тиҷоратӣ, хазинаҳои нафақа ва дигар хазинаҳо, соҳибкорони алоҳида 
амалӣ карда мешавад. 
       Маҷмӯи амалиётҳо оид ба сармоягузориҳо фаъолияти сармоягузорӣ 
номида мешавад. Фаъолияти сармоягузорӣ дар сиёсати дахлдори 
давлатӣ инъикос ёфта, дар асоси принсипҳои муайян амалӣ карда 
мешавад. Принсипҳои мазкур доимӣ набуда, ба ин ё он марҳилаи 
инкишофи иқтисодиёти давлат ва дигаргунсозиҳои дар назардошташуда 
вобаста мебошад.  
       Фаъолияти сармоягузорӣ аз ҳисоби воситаҳои худӣ, қарзӣ ва 
ҷалбкардашудаи сармоягузорон амалӣ карда мешавад. Ба захираҳои 
молявии худӣ фоида, ҳиссаҷудокуниҳои истеҳлокӣ, пасандозҳои пулӣ, 
амонатҳои шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ дохил мешавад. Ба захираҳои 
қарзӣ бошад қарзҳои бонкӣ ва буҷетӣ ва ба захираҳои ҷалбкардашуда 
воситаҳое, ки азфурӯши саҳмия, аъзоҳаққиҳои шаҳрвандон ва шахсони 
ҳуқуқӣ бадаст омадаанд, дохил мешаванд. 
        Маблағгузории буҷетии фаъолияти сармоягузорӣ пеш аз ҳама 
барои амалисозии барномаҳои инвеститсионии давлатӣ, танзими соҳаҳо 
ва сохтори сармоягузориҳои минтақавӣ истифода карда мешавад. 
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        Бо инкишоф ёфтани иқтисодиёт маблағгузориҳои буҷетӣ бо низоми 
субсидиякунонии онҳо, ки пешниҳоди воситаҳои буҷетиро дар шакли 
қарзҳо дар назар дорад, иваз карда мешавад. Бартарияти чунин 
субсидиякунонӣ дар асоси озмуни интихоб кардани вариантҳои 
нисбатан самараноки сармоягузорӣ бо риояи принсипи пулакӣ 
баргардонидан, ифода меёбад.  
       Сиёсати давлатии сармоягузорӣ истифодаи ваъсеи 
маблағҷудокуниҳои буҷетиро тавассути хазинаҳои гуногун амалӣ 
месозад. Хазинаҳои ғайрибуҷети бо мақсади молиякунонии хараҷотҳои 
худ метавонанд сармоягузор бошанд. Аз рӯи самтҳои асосии фаъолият 
хазинаҳо аз андозҳо ва пардохти боҷи гумрукӣ озод карда мешавад. 
Хазинаҳои ғайрибуҷетӣ аз рӯи қоида дар шакли ҷамъиятҳои саҳомии 
кушода таъсис додашуда, ширкатҳое баҳисоб мераванд, ки сармояи 
худро ба қоғазҳои қимматноки дигар ширкатҳо мегузоранд. 
        Фаъолияти сармоягузорӣ бо муҳити (фазои) сармоягузорӣ 
алоқамандии зич дорад. Муҳити сармоягузорӣ ин қисми муҳимтарини 
таркибии низоми институтсионалии иқтисодиёт буда, барои истифодаи 
беҳтари муносибатҳои иқтисодии ҷамъияти ва навсозии илмӣ-техникии 
қувваҳои истеҳсолкунанда тавассути фаъолияти инвеститсионӣ шароит 
муҳайё месозад. 
       Самти асосии сармоягузорӣ ин маблағгузорӣ ба хазинаҳои асосӣ 
мебошад. Маблағгузориҳо ин хароҷотҳо барои сохтмони нав, таҷдид, 
ваъсесозӣ ва навсозии техникии корхонаҳои амалкунанда, хароҷот 
барои сохтмони манзил, сохтмони комуналӣ ва фарҳангӣ – маишӣ 
мебошад. 
       Вобаста ба таъинот сармоягузориҳо ба истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ 
ҷудо мешаванд. Бо мақсади таъмини тақсимоти оқилона ва истифодаи 
самараноки сармоягузориҳои давлатӣ сохтори такрористеҳсолӣ, 
технологӣ, соҳави ва ҳудудии он коркарда баромада мешавад. Дар ин ҷо 
сохтори такрористеҳсолӣ муқарраркунии ҳаҷми зарурии 
сармоягузориҳоро, ки барои нигоҳдории иқтидорҳои корхонаҳои 
амалкунанда, аз нав муҷаҳазгардонии техникӣ, таҷдид ва инчунин барои 
васеъсозии корхонаҳои амалкунанда ва сохтани корхонаҳои нав равона 
карда мешаванд, муайян карда мешавад. Сохтори технологӣ 
муқарраркунии таносуби оқилонаи байни арзиши корҳои сохтмонӣ- 
васлгарӣ, арзиши таҷҳизот ва дигар хароҷотҳоро дар ҳаҷми умумии 
сармоягузориҳо инъикос мекунад. Сохтори  соҳавӣ бошад тақсимоти 
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сармоягузориҳоро дар байни соҳаҳои хоҷагии давлат ва ҳудудӣ 
тақсимоти сармоягузориҳоро дар байни минтақаҳо ифода мекунад. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки худ давлати саноати мебошад барои ташкили 
корхонаҳои навбунёди бо технологияи нави замонавӣ муҷаҳаз буда 
сармоягузории бештареро талаб мекунад.            
      Имрӯзҳо аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии соҳибистиқлоламон барои 
ҷалби бештари сармоя як зумра шароитҳои мусоид аз қабили 
қонунгузорӣ, консепсияҳо, барономаҳо ва инчунин гузаштҳои андозӣ, 
ки дар Кодекси андоз дарҷ гардидааст фароҳам овардааст. Барои исботи 
ин гуна кафолатҳо ва имтиёзҳо моро зарур меояд аз қонунгузории 
амалкунанда чанде аз ингуна имтиёзҳо ва кафолатҳоро дар рисолаи 
дипломии мазкур дарҷ намоем: 

давлат баробарҳуқуқии сармоягузори хориҷӣ ва сармоягузори 
ватаниро кафолат дода,  дар  муносибат  бо  сармоягузорон вобаста 
ба мансубияти шаҳрвандӣ, миллӣ, забонӣ, ҷинсӣ, нажодӣ, 
эътиқоди динӣ, ҷои анҷом додани фаъолияти иқтисодӣ, инчунин 
кишвари асли баромади сармоягузор ва сармоягузорӣ, ба ҳеҷ гуна 
поймолкунии ҳуқуқ роҳ намедиҳад.

сармоягузор мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
ҷуброни зарари расонидашуда ҳуқуқ дорад, ки дар натиҷаи аз 
тарафи мақомоти ваколатдори давлатӣ қабул шудани санадҳои 
мухолифи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар 
натиҷаи амалҳои (беамалии) ғайриқонунии шахсони мансабдори ин 
мақомот ба вай расонида шудааст. 

сармоягузорони хориҷӣ, намояндагони онҳо ва коргарони хориҷие, 
ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фаъолияти сармоягузорӣ 
қарор доранд, ҳуқуқи ҷой ивазкуниро дар қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон доранд, ба истиснои қаламраве, ки дар онҳо шароит ва 
тартиби будубош бо қонунгузории дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайян карда мешаванд.  

Сармоягузорон ҳуқуқ доранд: 
барои нигоҳ доштан ва истифода бурдани даромадҳо ва маблағҳои 
дигар дар бонкҳои қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пули миллӣ 
ва (ё) асъори хориҷӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ҳисобҳои бонкӣ кушоянд;  
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бо салоҳдиди худ фоидаҳои аз фаъолияти худ ба дастовардаро 
баъди пардохтани андозҳо ва пардохтҳои дигари ҳатмӣ  истифода 
намоянд; 
ба сармоягузорон ва кормандони хориҷӣ ҳуқуқи барои ба хориҷа  
интиқол додани маблағи даромади онҳо ва музди  меҳнат бо асъори 
хориҷӣ, ки ба таври қонунӣ аз сармоягузориҳо ва фаъолияти 
истеҳсолӣ ба даст омадааст, кафолат дода мешавад; 
ҳангоми қатъ гардидани фаъолияти сармоягузорӣ бе гуноҳи 
сармоягузор ӯ ба  ҷуброни сармояҳояш ва даромадҳои ба ин восита 
гирифта, дар шакли пулӣ ва ё молӣ аз рӯи арзиши аслӣ дар лаҳзаи 
қатъи фаъолияти сармоягузорӣ ҳуқуқ  дорад; 
ба сармоягузорон дастрасии озод ба маълумот дар бораи 
бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва оинномаи онҳо, бақайдгирии аҳдҳо 
вобаста бо молу мулки ғайриманқул, инчунин додани иҷозатнома, ба 
истиснои маълумоте, ки сирри тиҷоратӣ ё сирри дигари бо Қонун 
ҳифзшавандаро дар бар мегиранд, таъмин карда мешавад; 
дар ҳолатҳои офати табиӣ, садама, касалиҳои сироятӣ, эпидемия, 

талафоти ҳайвонот (эпизоотия) ва дигар ҳолатҳои истисноии 
фавқулодда молу мулк метавонад аз молик, мутобиқи тартиб ва 
шартҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ, ба манфиати ҷомеа гирифта 
шуда, ба ӯ арзиши молу мулки реквизитсияшуда  пардохта шавад; 
нисбати нархе, ки мутобиқи он ба молик арзиши молу мулки 

реквизитсияшуда пардохта мешавад, ба суд шикоят кардан мумкин аст. 
Шахсе, ки молу мулки ӯ реквизитсия шудааст, ҳақ дорад баъди қатъи 
ҳолате, ки вобаста ба он молу мулкаш реквизитсия шуда буд, 
баргардонидани молу мулки зарар надидаашро талаб намояд ва дар 
ҳолати рад кардани он ба суд муроҷиат намояд; 
андозаи ҷуброни арзиши молу мулки сармоягузории 

милликунонидашуда ё реквизитсияшуда метавонад аз тарафи 
сармоягузор дар судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар суди 
ҳакамӣ, суди байналмилалӣ ва суди байналмилалии арбитражӣ 
мавриди баҳс қарор дода шавад, агар ин дар шартномаи байни тарафҳо 
ё шартномаи байналмилалӣ пешбинӣ шуда бошад; 
сармоягузоре, ки дар ибтидо ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 

молу мулк ва иттилоотро дар шакли ҳуҷҷат ё дар шакли сабтҳои 
электронӣ ба сифати сармоягузорӣ ворид кардааст, ҳуқуқ дорад, ки бе 
мамоният (бе квотакунонӣ, иҷозатномадиҳӣ ва истифодаи тадбирҳои 
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дигари танзими ғайри тарифии фаъолияти савдои хориҷӣ) молу мулк 
ва иттилооти мазкурро аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди анҷоми 
мӯҳлати сармоягузорӣ мутобиқи қонунгузории гумрукии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон берун барад; 
ҳамаи ҳуқуқҳои сармоягузор нисбат ба объекти моликияти зеҳнӣ 

тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳимоя карда мешаванд; 
аз тарафи сармоягузор ба даст овардани ҳуқуқи истифодаи қитъаи 

замин, захираҳои дигари табиӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сурат мегирад; 
ҳангоми гузаштани ҳуқуқи моликият ба бино ва иншоот, ҳамроҳ бо 

ин объектҳо ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин низ мутобиқи тартиб ва 
шартҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
сармоягузор мегузарад; 
сармоягузор бо ихтиёри худ фоидаи пас аз пардохти андозҳо ба 

дастомадаро метавонад дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон такроран 
сармоягузорӣ намояд.  
Мақсади дастгирии давлатии  сармоягузорӣ фароҳам овардани фазои 

мусоиди сармоягузорӣ барои рушди иқтисодиёт ва ҳавасманд 
гардонидани сармоягузорӣ, бунёд намудани истеҳсолоти нав, таҷдиди 
истеҳсолоти амалкунанда бо истифода аз таҷҳизот ва технологияи 
муосир, нигоҳ доштан ва муҳаё намудани ҷойҳои нави корӣ, 
тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист ва додани имтиёзҳо барои дастгирии 
соҳаи сармоягузорӣ мебошад. 

 Имтиёзҳои сармоягузорӣ дар намудҳои зерин дода мешаванд: 
имтиёзҳои андозбандӣ; 
имтиёзҳои гумрукӣ; 
додани грантҳои аслии давлатӣ. 

Имтиёзҳои андозӣ ба сармоягузор мутобиқи тартиби муқарраркардаи  
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси гумруки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дода мешаванд. 

Тартиби додани грантҳои аслии давлатӣ ва намудҳои онро Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. 
     Таъмини ҷараёни мунтазами такрористеҳсоли фондҳои асосӣ аз 
ҳисоби саривақт барқароршавии онҳо бадастоварда мешавад. Шарти 
асосии афзоиши сифатию миқдории иқтидорҳои истеҳсолии кишоварзӣ, 
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нигоҳдоштани пастравии истеҳсолот ва бадаст овардани фоидаи 
максималӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ аз беҳтаргардонии фаъолияти 
сармоягузорӣ вобастагии калон дорад. 
     Сарчашмаҳои маблағгузориҳои асосӣ метавонанд гуногун бошанд. 
Аммо аз рӯи аломатҳои монанд онҳоро метавон ба якчанд гурӯҳи 
муайян ҷудо намуд. Одатан кули сарчашмаҳои маблағгузориҳои асосиро 
ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мекунанд: 
 
1.Сарчашмаҳои худии сармоягузориҳоӣ асосӣ: 

  фоидаи корхона; 
  истеҳлоки тасилшуда; 
  воситаҳои фонди ҳавасмандии иқтисодӣ; 
  маблағҳои пулӣ аз фурӯши фондҳои асосии фарсудашуда; 

  суммаи маблағҳое, ки дигар корхонаву ташкилотҳо барои ҷуброни 
зарари расонидаашон ба корхонаи мазкур пардохт намуданд; 

 дигар воситаҳои пулӣ-молии корхона. 
 љуброни суѓуртапулиҳо. 

2.Воситаҳои пулӣ-молии љалбкардашуда: 
   маблағҳои пулӣ аз ҳисоби фурӯши саҳмияҳо; 
 воситаҳои корхонаву ташкилотҳои болоӣ, ки бебозгашт ба корхонаи 

мазкур тақдим ё эҳсон намудаанд; 
ёрмандиҳои моддӣ-пулӣ аз бюҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва ҳукуматҳои 

маҳаллӣ; 
воситаҳои пулӣ, ки аз ҷониби фондҳои гуногуни дастгирии фаъолияти 

соҳибкорӣ ба таври бебозгашт аз корхонаи мазкур гузаронида шудаанд.                                                                                                                        
3.Воситаҳои пулӣ-молӣ ё худ сармояи сармоягузорони хориҷӣ, ки 
бевосита дар фонди уставии корхонаҳои муштарак гузошташудаанд. 
Ин сармояҳо метавонанд сармояи ташкилотҳои байналхалқӣ, 
институтҳои молиявӣ, давлатҳо, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ 
бошанд. 
4.Ҳамагуна шаклҳои воситаҳои қарзӣ: 

қарзҳои давлатӣ; 
қарзҳои сармоягузорони хориҷӣ; 
қарзи бонкҳо ва дигар институтҳои қарзӣ; 
 дигар намуди воситаҳои қарзӣ. 
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              Иқтисодчиён се гурӯҳи аввали сарчашмҳои сармоягузориҳои 
асосиро ба капитали асосии корхона мансуб медонанд. Зеро воситаҳои 
аз ин сарчашмаҳо барои фаъолияти сармоягузории корхона сарфшуда 
хусусияти баргардондагии воситаҳои қарзиро надоранд. Шахсони 
ҳуқуқӣ ва воқеъие, ки бо истифода аз ин сарчашмаҳо дар фаъолияти 
сармоягузории корхонаҳо иштирок менамоянд, бештар дар моликияти 
корхона ё тақсимоти даромади корхона ҳиссаи худро доранд. 
      Гурӯҳи чоруми сарчашмаҳои сармоягузориҳои асосии ин воситаҳои 
қарзӣ мебошанд ва корхонаҳо зимни истифодаи онҳо новобаста аз он ки 
объекти сармоягузорӣ ва ё вазъи молиявиашон дар кадом ҳолат қарор 
дорад, ба соҳибони ин воситаҳои қарзӣ фоизи қарз пардохт менамоянд. 
Дар мӯҳлати муқараршуда баргардонидани воситаҳои қарзӣ хусусияти 
дигари ин сарчашмаҳои маблағгузориҳои асосӣ башумор меравад. 
Вобаста аз гуногунии сарчашмаҳои сармоягузорӣ методҳои 
сармоягузорӣ низ мухталиф мешаванд. Дар амалия методҳои зерини 
сармоягузориҳоро ҷудо мекунанд: 

 методи буҷавии сармоягузорӣ; 
 методи худмаблағгузорӣ; 
 методи қарзии сармоягузорӣ; 
 методи омехтаи сармоягузорӣ. 

       Дар шароити иқтисоди бозорӣ роҳбарияти корхонаҳоро лозим 
меояд, ки сарчашмаҳои гуногуни сармоягузорӣ ва паҳлӯҳои мусбию 
манфии онҳоро мавриди омӯзишу таҳлил қарор диҳанд. Сармоягузорӣ 
ва ё маблағгузории асосӣ дар шароити имрӯза асосан дар намуди 
проекти сармоягузорӣ (маблағгузории- асосӣ) ё дар намуди бизнес-план 
пешниҳод шуда, дар доираи онҳо амалӣ мегарданд. Аз ин рӯ, донистани 
хусусиятҳои хоси ҳар сарчашма ё методи сармоягузорӣ барои 
истифодаи самараноки сармоягузориҳо бо назардошти манфиати 
соҳибони корхона, аҳамияти махсусро доро мебошад. 

 
 
 

1.3.Идоракунии сармоягузориҳои воқеъӣ. 
         Асоси фаъолияти сармоягузории корхонаро сармоягузории воқеӣ 
ташкил медиҳад. Дар бисёре аз корхонаҳо ин сармоягузори дар шароити 
ҳозира самти ягонаи фаъолияти сармоягузори мебошад. Ҳолати мазкур 
нақши баланди идоракунии сармоягузории воқеиро дар системаи 
фаъолияти сармоягузории корхонаҳо муайян мекунад.  
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        Дар солҳои охир дигаргуниҳои мусбӣ дар фаъолияти сармоягузорӣ  
мушоҳида гардидаанд. Масалан, ҳаљми маблағгузориҳо ба сармояи асосӣ 
дар панљ соли охир зиёда аз 5 маротиба афзуд. Дар љумҳурӣ барои беҳтар 
намудани фазои сармоягузорӣ ва зиёд ворид гардидани сармоягузории 
хориљӣ корҳои зиёде анљом дода шуд ва дар ин самт дигаргуниҳои куллӣ 
ба амал омадаанд. Бо мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 
Қонуни нави Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» ва Қонуни 
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» қабул 
карда шуд, ки барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои сармоягузорони хориљӣ 
ва ватанӣ равона карда шудааст. 

         Сармоягузориҳои  воқеӣ аз тарафи корхонаҳо бо намудҳои гуногун 
амалӣ гардонида мешаванд, ки асосиашон инҳо мебошанд: 

1) Ба даст овардани (харидани) комплексҳои комили молу-мулкӣ 

 Ҳолати номбурда амалиётҳои сармоягузории корхонаҳои азим, 
таъмини соҳавӣ, молӣ ва диверсификасияи минтақавии фаъолияти онҳоро 
ифода мекунад. Ин намуди сармоягузориҳои воқеӣ  одатан «самараи 
синергизми»-ро таъмин мекунад, ки баландравии маљмўи нархи активҳои 
ҳардуи корхонаҳоро ифода мекунад (дар муқоиса бо нархи тавозунии онҳо) 
аз ҳисоби имкониятҳои истифодабарии боз ҳам пурсамари иқтидори 
умумии молиявии онҳо, ҳамдигаризофакунии технологӣ ва номгўи 
маҳсулоти истеҳсолшуда, имконияти паст кардани сатҳи амалиётҳои 
харољотӣ, истифодабарии якљояи шабакаҳои фурўш дар бозорҳои 
минтақаҳои гуногун ва дигар омилҳои ба он монанд. 

2)  Сохтмони нав 

Ин аз худаш амалиёти сармоягузориро, ки бо сохтмони объекти нав 
алоқаманд аст ва сикли технологиаш аз рўи лоиҳаи шахсӣ ё намунавӣ дар 
љои махсус људошуда амалӣ мегардад, ифода мекунад. Ба сохтмони нав 
корхона танҳо дар сурати аз ҳад зиёд шудани ҳаљми амалиётҳои 
фаъолияти худ дар марҳилаҳои дар пеш истодаи соҳавӣ, молӣ ё 
диверсификасияи минтақавӣ (ташкили филиалҳо, корхонаҳои зертобеъ ва 
ѓайра…) шурўъ мекунад. 

Бахши сохтмони асосӣ барои солҳои 2013-2015, ки аз ҳисоби 
маблағҳои буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, сохтмони иншоотҳоеро 
дар бар мегиранд, ки аз ҳисоби маблағҳои мутамаркази буҷети давлатӣ 
маблағгузорӣ мешаванд.  
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Дар соли 2014 аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ сохтмони 369 
иншоот ба маблағи умумии 2585,7 млн. сомонӣ мебошад.  

Аз ҷумла, дар соҳаҳои энергетика ба маблағи 1102,9 млн. сомонӣ ё 
42.6 фоиз, соҳаи истихроҷи нафту газ 6,0 млн. сомонӣ ё 0,002 фоиз, 
нақлиёт 21,7 млн. сомонӣ ё 0,008 фоиз, ирригатсия 18,0 млн. сомонӣ ё 
0,007 фоиз, кишоварзӣ 1,4 млн. сомонӣ ё 0,0005 фоиз, илм 3.1 млн. сомонӣ 
ё 0,001 фоиз, маориф 323,5 млн. сомонӣ ё 12,5 фоиз, тандурустӣ 72,2 млн. 
сомонӣ ё 2,7 фоиз, сохтмони коммуналӣ 113,9 млн. сомонӣ ё 4,4 фоиз, 
фарҳанг 301,1 млн. сомонӣ ё 11,6 фоиз, сохтмони манзил 51,2 млн. сомонӣ 
ё 2 фоиз ва дигар соҳаҳо 570,7 млн. сомонӣ ё 22.1 фоизро ташкил медиҳад.  

Дар соли 2014 иншоотҳои зерин ба истифода дода шудааст:  
− сохтмони бинои нави таълимии Донишгоҳи славянии Россия ва 

Тоҷикистон  
− гузаронидани хатти обрасонии шаҳри Хуҷанд –Б.Ғафуров       (6.7 км)  
− қисми ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи 

Мурғоби ВМКБ  
− сохтмони Коҳи фарҳанг барои 700 ҷои нишаст дар ноҳияи Ҳисор  

Сохтмони иншоотҳо асосан соҳаҳои энергетика, нақлиёт, ирригатсия, 
кишоварзӣ, илм, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, сохтмони манзил, 
сохтмони коммуналӣ ва дигар соҳаҳоро дар бар мегиранд.  

Дар соли 2015 аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ сохтмони 334 
иншоот ба маблағи умумии 1667,4, млн. сомонӣ пешбинӣ шудааст. 

Аз ҷумла, дар соҳаҳои энергетика ба маблағи 26,0 млн. сомонӣ ё 2 
фоиз, истихроҷи нафту газ 8,0 млн. сомонӣ ё 0,005 фоиз, нақлиёт 31.0 млн. 
сомонӣ ё 1.8 фоиз, ирригатсия 20.0 млн. сомонӣ ё 1,2 фоиз, кишоварзӣ 1,6 
млн. сомонӣ ё 0,001 фоиз, илм 3.8 млн. сомонӣ ё 0,002 фоиз, маориф 228,5 
млн. сомонӣ ё 13.7 фоиз, тандурустӣ 160,5 млн. сомонӣ ё 9.6 фоиз, 
сохтмони коммуналӣ 132.95 млн. сомонӣ ё 7,9 фоиз, фарҳанг 380.8 млн. 
сомонӣ ё 22.8 фоиз, сохтмони манзил 98.9 млн. сомонӣ ё 6,0 фоиз ва дигар 
соҳаҳо 575.2 млн. сомонӣ ё 34,5 фоиз пешбинӣ шудааст.  

Дар соли 2015 ба истифода додани иншооти зерин ба нақша гирифта 
шудааст:  

− сохтмони бинои нави Парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон  
− сохтмони бинои нави Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон  
− сохтмони бинои нави Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
− сохтмони бинои нави Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
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− сохтмони бинои нави Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  

− сохтмони иншоотҳои нави инфрасохтори Донишкадаи такмили 
ихтисоси хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

− сохтмони Маркази варзишии бозиҳои теннис дар шаҳри Душанбе  
− сохтмони бинои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
− сохтмони Театри миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 
Дар давоми солҳои 2013-2015 аз ҳисоби маблағҳои мутамарказ сохта 

ва ба истифода додани манзил ба масоҳати 48,4 ҳаз. метри мураббаъ, 
мактабҳои таҳсилоти умумӣ барои 48753 ҷои нишасти талаба, беморхона 
барои 4063 кат ва дармонгоҳҳо барои 2975 қабул дар як баст, 107,15 км. 
хатти обгузар, 7.65 км. хатти канализатсия ва 10.57 км. хатти газ пешбинӣ 
шудааст. 

Љадвали1.Тақсимоти маблағҳо барои сохтмони асосӣ (маблағҳои 
асосии мутамарказ) аз рӯи соҳаҳо  

 
 

№ 

 
 

Соҳаҳо 

Маблаѓгузорӣ Ҳаљми 
маблаѓгузории 

асосӣ  
2013-2015 

Ҳаљми 
маблаѓгузории 

асосӣ 2013 

Ҳаљми 
маблаѓгузории 

асосӣ 2014 

Ҳаљми 
маблаѓгузории 

асосӣ 2015 
1 Энергетика  1212700 1 102 945 26000 2 341 645 

2 Нақлиёт  20000 21734 31000 72 734 

3 Маориф 230100 323510 228465 782 075 

4 Тандурусти 80067 72176 160530 312 773 

5 Фарҳанг  
ва варзиш 

191270 301145 380842 873 257 

6 Дигар соҳаҳо 534117 
 

764169 840557 2 138 843 

7 Ҳамаги дар 
љумҳурӣ. 

2268254 2585679 1667394 6 521 327 

 
3)  Таљдид (таъмир) 

 Таљдид амалиёт оид ба идораи сармоягузорие мебошад, ки асосан ба 
аз нав ташкил шудани љамъи љараёнҳои истеҳсолӣ дар асоси комёбиҳои 
илмию техникии ҳозиразамон алоқаманд аст. Вайро дар мувофиқат бо 
љамъи  нақшаҳои таљдиди корхона бо мақсади куллан баланд кардани 
иқтидори истеҳсоли, баланд кардани сифати маҳсулоти истеҳсолшуда, ба 
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роҳ мондани технологияҳои нави истеҳсолӣ ва ѓайра иљро мекунанд. Дар 
љараёни таљдид мумкин аст, ки баъзе ҳуљраҳои алоҳидаи истеҳсолӣ ё 
биноҳо васеъ карда шаванд (агар таљҳизоти нави технологӣ дар онҳо 
наѓунљад); сохтмони биноҳои нав ва иншооти таъиноти қаблӣ бар ивази 
иншооти барҳамдодашуда дар ҳудуди корхонаи амалкунанда, ки дар оянда 
истифодабарии он бо сабабҳои технологӣ ё иқтисодӣ ѓайримақсаднок 
эътироф шудааст. 

       Мутасифона имрўз дар санадҳои меъёри ҳуқуқии амалкунанда, боб ё 
моддае барои таљдиди (таъмири) корхонаҳо бахшида нашудааст  аз љумла 
дар Кодекси андози ЉТ вуљуд надорад. 

4) Нављорисозӣ (иноватсия) 

     Он амалиёти сармоягузориро дар бар мегирад, ки бо мукаммалкуни ва 
овардани қисмҳои фаъоли воситаҳои асосии истеҳсоли ба ҳолате, ки 
мувофиқи сатҳи ҳозиразамони иљрои љараёнҳои технологи, бо роҳи 
таѓйиротҳои конструктивии парки асосии мошинҳо, механизмҳо ва 
таљҳизот, ки корхона дар љараёни амли фаъолияти худ истифода мебарад. 

5)  Нав кардани намудҳои алоҳидаи таљҳизот  

Ҳолати мазкур амалиёти сармоягузориро, ки бо иваз кардан (дар 
натиљаи фарсудашавӣ) ё зиёд кардани (дар натиљаи баландшавии ҳаљми 
фаъолият ё зарурати баланд кардани маҳсулнокии меҳнат) парки 
таљҳизотҳо бо намудҳои нави он, ки амалигардонии умумии љараёни 
технологиро иваз намекунад, дар бар мегирад. Аз нав кардани намудҳои 
алоҳидаи таљҳизот асосан љараёнҳои оддии азнавбавуљудории қисми 
фаъоли воситаҳои асосии истеҳсолиро тавсиф мекунад. 

 6) Сармоягузории инноватсиони ба активҳои ѓайримоддӣ 

Ин намуди сармоягузори амалиёти сармоягузориро дар бар мегирад, ки ба 
истифодабарӣ дар амалиёт ва дигар намудҳои фаъолияти корхона, 
донишҳои нави илмию технологӣ барои ба даст овардани мувафақиятҳои 
тиљоратӣ равона карда шудааст. Сармоягузориҳои инноватсиони ба 
активҳои ѓайримоддӣ бо 2-намуди асоси роҳандози мегарданд:  

а) бо роҳи харидани (аз худ кардан) маҳсулоти илмию техникӣ ва ҳуқуқ ба 
онҳо (харидани патент ба кашфиётҳои илмӣ, ихтироотҳо, намудҳои 
саноатӣ ва тамѓаҳои молҳо; харидани ноу-хау; харидани иљозатнома ба 
френчайзинг ва ѓайра…). 
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б) истеҳсоли маҳсулоти нав дар асоси илмиу техника (ҳам дар доираи худи 
корхона ва ҳам бо супориши ў дар сохторҳои дахлдори инжинирингӣ). Дар 
амал тадбиқ кардани сармоягузории инноватсионӣ ба активҳои ѓайримоддӣ 
(барномаи 1С бухгалтерия)  имконият медиҳад, ки иқтидори технологии 
корхонаро дар тамоми соҳаҳои фаъолияти хољагидориаш ба таври 
мукаммал баланд бардорад. 

7) Сармоягузории афзоиши захираи дороиҳои моддии гардон. 

Сармоягузории мазкур амалиёти сармоягузориро, ки ба васеъ кардани 
ҳаљми амалиётҳо оид ба дороиҳои гардони дар истифодабудаи корхона, ки 
тавозуни заруриро таъмин менамояд ва бо ҳамин ба гирдгардиши дороиҳо 
таъсир расонида самаранокиро боло мебардорад. Зарурати ин намуди 
сармоягузорӣ васеънамоии иқтидори истеҳсолӣ, бароҳмонии шаклҳои 
ҳозиразамони тафтиши сармоягузории воқеӣ,  ва имконияти истеҳсоли 
иловагӣ маҳсулоти ниҳоиро  муайян менамояд. Вале ин имконот фақат дар 
вақти васеъ кардани ҳаљми истифодабарии активҳои моддӣ гардони 
намудҳои алоҳида дар амал тадбиқ мегардад (захираҳои ашёи хом, 
сўзишворӣ, масолеҳ, маҳсулоти нимтаёр, молҳои камарзиш ва зуд 
фарсудашаванда ва ѓ…). Тамоми намудҳои номбаршудаи сармоягузории 
воқеӣ ба 3-самти асосӣ тақсим мешаванд:  

1.Сармоягузории маблаѓ ё сармоягузории сохтмони асосӣ (хариди 
таљҳизот);  

2. Сармоягузории инноватсионӣ;  

3. Сармоягузории афзоиши дороиҳои гардон; 

Интихоби намудҳои аниқи сармоягузории воқеии корхона бо 
масъалаҳои соҳавӣ – молӣ ва гуногунсамтаи фаъолияти вай вобаста аст. 
имкониятҳои љорӣ кардани технологияҳои самаранок истифода бурдани 
захираҳо (ба ҳаљм ва таркиби маблаѓгузорӣ вобаста аст), инчунин 
иқтидори ташкил кардани заҳираҳои сармоягузорӣ. 

     Хусусияти сармоягузории воқеӣ ва шаклҳои он хосияти муайяни 
амалигардонии онро дар корхонаҳо муқаррар месозад. Дар ҳолати фаъол 
гардидани сармоягузории корхона бо мақсади баланд бардоштани 
самаранокии идораи он ба воситаи сармоягузории воқеӣ сиёсати махсуси 
ин гуна идоракунӣ кор карда мешавад. 

       Амалигардонидани сармоягузории воқеӣ бо баъзе хусусиятҳои хоси 
худ тавсиф карда мешавад, ки асосиашон инҳо мебошанд: 
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1) Сармоягузории воқеӣ-намуди асосии татбиқи стратегияи рушди 
иқтисодии корхона мебошад. Маҳз ҳамин намуди сармоягузорӣ ба корхона 
имконият медиҳад, ки ў ба бозорҳои нави молӣ ва минтақавӣ дохил шавад 
ва рёйтинги доимии худро таъмин кунад. 

2) Сармоягузории воқеӣ, сатҳи боз ҳам баландтари фоиданокиро дар 
муқоиса бо сармоягузории молиявӣ таъмин мекунад. Ин ба даст овардани 
ҳаљми калони фоида яке аз асосҳои водоркунанда барои фаъолияти 
соҳибкорӣ дар доираи воқеии иқтисодиёт мебошад. 

3) Сармоягузории воқеъии амалишуда ба корхона даромади мунтазами 
тозаи пулиро таъмин менамояд.  

4) Сармоягузории воқеӣ таҳти хатари эҳтимолии кўҳнашавии љисмонӣ ва 
маънавӣ қарор дорад. Тараққиёти босуръати технологи эҳтимолият 
сармоягузории воқеъиро дар иқтисодиёт бо мақсади таъмини 
рақобатпазирии маҳсулот таъмин менамояд. 

5) Сармоягузории воқеӣ сатҳи баланди муҳофизатии зидди беқурбшавиро 
доро мебошанд. Санљишҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити дар  
иқтисодиёт љой доштани таваррум нархҳо бо суръат боло мераванд вале  
сармоягузории воқеи баландшавии тавварумро брз медорад ва қобиляти 
харидории пулро барқарор менамояд. 

         Љараёни ташкили идоракунии сармоягузориҳои воқеъии корхона дар 
давраҳои асосии зерин иљро карда мешавад: 

1) Таҳлили ҳолати сармоягузории воқеӣ ҳамаи марҳилаҳоро дар бар 
мегирад. 

Дар марҳилаи якуми таҳлил љараёни умумии ҳаљми сармоягузорӣ ба 
дороиҳои  воқеӣ, вазни холиси сармоягузории воқеӣ нисбати  ҳаљми 
умумии сармоягузори дар корхона дар давраи пеш аз нақшавӣ омўхта 
мешавад.  

Дар марҳилаи дуюми таҳлил сатҳи амалигардонии лоиҳаҳо ва 
барномаҳои сармоягузории алоҳида, сатҳи азхудкунии захираҳои 
сармоягузори, барои ҳамин мақсад муқарраргардида дар доираи объектҳои 
сармоягузории воқеи дида баромада мешавад. 

Дар марҳилаи сеюми таҳлил ба охир расидани лоиҳаҳо ва баномаҳои 
сармоягузори, муайян карда мешавад. 



~ 22 ~ 
 

2) Муайян кардани ҳаљми умумии сармоягузории воқеӣ. Асоси 
муайян кардани ин нишондод ҳаљми банақшагирифтаи зиёдшавии (рушди) 
воситаҳои асосии корхона дар қисматҳои алоҳидаи намудҳои вай, инчунин 
дороиҳои ѓайримоддӣ ва гардон мебошад, ки афзоиши ҳаљми фаъолияти 
истеҳсолию-тиљоратии ўро таъмин мекунад. Ҳаљми ин зиёдшави бо 
назардошти динамикаи ҳаљми сохтмони асоси пештар ба охир нарасонда 
муайян карда мешавад (сармоягузории асосии ба анљом нарасида). 

         3)  Муайян кардани намудҳои сармоягузории воқеӣ. Ин шаклҳо аз 
самтҳои мушаххаси фаъолияти соҳибкории корхонаҳо вобаста аст.  

4)  Баҳогузории самаранокии лоиҳаҳои сармоягузориҳои воқеии 
алоҳида. 

 Лоиҳаҳои сармоягузории воқеӣ, ки сатҳи самаранокиашон ба 
сиёсати сармоягузории коркардабаромадаи корхона љавобгў намебошад 
бояд рад карда шаванд. 

5)  Ташкил кардани сандуқи сармоягузории воқеӣ. Дар асоси ин  
сандуқ баҳодиҳии ҳаматарафа бо назардошти ҳаљми нақшавии захираҳои 
сармоягузорӣ, корхона сандуқи сармоягузории воқеии худро барои давраи 
аз пеш истода ташкил мекунад. Агар ин сандуқ дар асоси мақсади 
муайяншудаи бартариятдошта ташкил шуда бошад.  

6) Амалигардонии лоиҳа ва барномаҳои  сармоягузории алоҳида. 
Ҳуљљатҳои асосие, ки амалигардонии ҳар як лоиҳаи сармоягузории 
воқеъиро таъмин мекунанд ин буљаи умумӣ ва нақшаи тақвимии 
амалигардонии лоиҳаи сармоягузорӣ мебошанд. Буљети  корхона одатан 
барои 1-сол кор карда мешавад ва  тамоми харољотҳо ва даромадҳое, ки 
барои амалигардонии лоиҳаҳои воқеӣ алоқаманд мебошанд, инъикос 
мекунад. Нақшаи тақвимии амалигардонии лоиҳаи сармоягузорӣ (барнома) 
давраи асосии иљроиши намудҳои алоҳидаи корро ва ба ўҳдаи 
намояндагони супоришдиҳанда ва ё пудратчӣ вогузор намудани 
масъулияти иљроиш дар муносибат ба вазифаҳое, ки дар шартнома дарљ 
гардидааст, муайян мекунад.  

Тибқи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Љумҳурии 
Тољикистон воридоти умумии сармоягузории хориљӣ дар солҳои                  
2008-2014,  4,82 млрд. доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз онҳо 2 млрд 
017,2 млн. долл. ИМА сармоягузориҳои мустақим ва 2 млрд 747,4 млн. 
долл. ИМА-ро қарзҳои аз љониби корхонаву ташкилотҳо љалбгардида 
ташкил медиҳанд*. 



~ 23 ~ 
 

     Воридоти сармоягузории хориљӣ дар солҳои 2008-2014 (млн.долл.ИМА) 

* Зимни мафҳуми  «Дигар намуди сармоягузориҳо» қарзҳои имтиёзнок ва дигар 
воситаҳои молиявӣ аз љониби корхонаву ташкилотҳо љалбгардида дар назар дошта мешавад. 

       Воридоти сармояи мустақими хориљӣ ба соҳаҳои омўзиши геологӣ ва 
истихрољи канданиҳои фоиданок – 189,3 млн. долл. ИМА, энергетика - 
59,9 млн. долл. ИМА, алоқа - 34,5 млн. долл. ИМА, сохтмон – 38,0 млн. 
долл. ИМА, хизматрасонии молиявӣ – 22,3 млн. долл. ИМА, саноат – 13,6 
млн. долл. ИМА, саноати сохтмонӣ – 8,0 млн. долл. ИМА, кишоварзи – 7,9 
млн. долл. ИМА, савдо – 2,5 млн. долл. ИМА, хизматрасонӣ 
(суѓуртакунонӣ) - 0,3 млн. долл. ИМА, тандурустӣ - 0,06 млн. долл. ИМА 
ва маориф - 0,0001 млн. долл. ИМА равона гаштаанд.  

 

Воридоти сармоягузории хориљӣ дар нимсолаи якуми 2014(млн. долл. 
ИМА)                                                                                                                  
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Диаграмма № 

Воридоти сармояи мустақими хориљӣ аз руи давлатҳо  

соли 2014 (ҳазор долл.  ИМА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Идоракунии сармоягузориҳои молиявӣ. 
       Асосан се шакли сармоягузории молиявии корхонаҳоро аз ҳамдигар 
фарқ мекунанд. 

1. Сармоягузори дар фондҳои асосии корхонаҳои муштарак. 

2. Сармоягузори дар намуди даромадноки воситаҳои пулӣ. 

3. Сармоягузори дар намуди даромаднокии воситаҳои фондӣ. 

        Самти номбурдаи сармоягузориҳо дар натиљаи истифодаи самараноки 
захираҳои молиявӣ , ки пеш аз ташаккул ёфтани сармоягузории воқеъи оид 
ба лоиҳаҳои сармоягузорӣ ;  дар ҳолатҳое, ки конюктураи бозори молияви 
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имконияти  гирифтани сатҳи баландтари фоида аз сармояи 
саҳмгузошташударо медиҳад, дар бозорҳои молии «мурдаистода», бо 
назардошти маблаѓҳои озод, ки бо фаъолияти корхона алоқаманданд; дар 
ҳолатҳои диверсификатсияи соҳави, ва минтақавии фаъолияти худ бо роҳи 
гузоштани сармоя ба фондҳои оинномави (харидани пакети саҳмияҳо) ва 
дар дигар ҳолатҳои ба ин монанд. Сармоягузории молияви ин  намуди 
самаранок истифодабарии маблаѓҳои муваққатан озод ё худ воситаи ба 
амал тадбиқ кардани мақсадҳои стратегие, ки бо диверсификатсияи 
фаъолияти корхона алоқаманд аст номида мешавад.  

1. Саҳмгузории молияви ба фондҳои оинномавии корхонаҳои 
муштарак. Ин намуди сармоягузории молияви бо фаъолияти  корхона 
алоқамандии нисбатан зич дорад. Вай мустаҳкамкунии алоқаҳои 
хољагидориро бо таъминкунандагони маҳсулоти хом ва масолеҳ; 
тарақиёти инфраструктураи истеҳсолии худи (дар вақти сармоягузории 
молиявӣ  ба корхонаҳои саноатӣ ва дигар корхонаҳои ба ин монанд); васеъ 
кардани имкониятҳои фурўши маҳсулот ё дохил шудан ба дигар бозорҳои 
минтақави (бо роҳи саҳмгузори ба фондҳои оинномавии корхонаҳои  
савдо); намудҳои гуногуни диверсификатсияи моли ва соҳавии фаъолияти 
корхона ва дигар равандҳои стратегии тарақиёти корхона.  Мақсади 
аввалиндараљаи ин намуди сармоягузори на фақат гирифтани фоидаи 
баланди сармояви балки барқарор кардани усулҳои таъсири молияви ба 
корхонаҳо барои таъмини устувори молиявӣ мебошад. 

2. Сармоягузории молиявӣ ба намудҳои даромадноки воситаҳои 
пули. Ин намуди сармоягузории молияви дар навбати аввал  ба самаранок 
истифода бурдани активҳои пулии мувақатан озоди корхона равона карда 
шудаасат. Намуди асосии сармоягузории воситаҳои пули ин саҳми 
депозити дар бонкҳои тиљорати мебошад. Чун қоида, ин намуд барои 
маблаѓгузории кутоҳмуддат истифода бурда мешавад ва мақсади асосии он 
гирифтани  фоидаи баланди сармоягузори мебошад. 

3.Сармоягузории молиявӣ ба намудҳои фоиданоки воситаҳои фондӣ. 
Ин намуди сармоягузории молиявӣ ояндадор (перспективӣ) мебошад. Вай 
сармоягузории молиявиро ба намудҳои гуногуни қоѓазҳои қимматнок, ки 
дар бозори қоѓазҳои қимматнок озод гардиш мекунанд тавсиф мекунад 
(саҳмия, вомбарг, облигатсия ва ѓайра). Мақсади асосии ин намуди 
сармоягузории молиявӣ, ба даст овардани фоидаи сармоягузори, лекин дар 
вақтҳои алоҳида вай метавонад барои муайян кардани намудҳои  гуногуни 
таъсири молиявӣ ба ширкатҳои алоҳида дар вақти муайян истифода бурда 
шавад, (бо роҳи аз худ кардани пакети идоравии саҳмияҳо). 
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Дар давраи амалигардонии сармоягузориҳои молияви дар корхона 
сиёсати махсуси идоракунии самоягузории молияви кор карда баромада 
мешавад. Сиёсати идоракунии  сармоягузориҳои молияви аз худ  қисми 
умумии сиёсати сармоягузории корхонаро , ки  самаранок  истифодабарии 
воситаҳои молиявии корхона ва саривақт бозмаблаѓгузориро таъмин 
мекунад. 

          Дар амал тадбиқ кардани сармоягузориҳои молияви бо як қатор 
хусусиятҳояшон тавсиф меёбанд, ки асосиашон инҳо мебошанд: 

1) Сармоягузориҳои молияви намуди мустақили фаъолияти хољагидорӣ 
барои корхонаҳои соҳаи воқеъии иқтисодиёт мебошанд. Ин мустақилият 
дар робита бо фаъолияти амалиётии игуна корхонаҳо ва дар робита бо 
љараёни сармоягузории онҳо зоҳир меёбад. Масъалаҳои стратегии 
тарақиёти ин гуна корхонаҳоро чун қонун сармоягузориҳои молияви ҳал 
намекунанд. 

Бояд қайд кард, сармоягузориҳои молиявӣ тибқи маълумотҳои 
Агентии омори назди Президенти Љумҳурии Тољикистон воридоти 
умумии сармоягузории хориљӣ дар соли 2015,  909,2  млн. доллари ИМА-
ро ташкил додааст, ки аз он 377,4 млн. доллари ИМА сармоягузории 
мустақим, 530,4 млн. доллари ИМА қарзҳои аз љониби корхонаву 
ташкилотҳо љалбгардида ва 1,4 млн. доллари ИМА сармоягузории 
молиявӣ (љомадонӣ) мебошанд. 

 

 

Диаграмма №                                                                    
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       Зимнан бояд қайд намуд, ки воридоти сармояшузории мустақими 
хориљӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36,3 млн. доллари ИМА, 
сармоягузории портфелӣ 1,2 млн. доллари ИМА зиёд шудаааст, аммо 
дигар намуди сармоягузориҳо бошад 140,2 млн. доллари ИМА кам 
шудааст. Бояд қайд кард, ки сармоягузории портфелӣ ба соҳаи 
хизматрасонии молиявӣ равона шудааст. 

2) Сармоягузориҳои молияви аз тарафи корхонаҳои соҳаи воқеъии 
иқтисодиёт барои ду мақсад истифода бурда мешаванд: барои ба даст 
овардани фоидаи иловагии сармоягузори ва љараёни истифодаи активҳои 
пули озод ва ҳимояи зидди инфлятсионии онҳо. Ташкил кардани 
мақсадноки захираҳои сармоягузори барои амалигардонидани 
сармоягузориҳои молиявии ин гуна корхонаҳо. Вале одатан 
сармоягузориҳои молияви сатҳи нисбатан пасти фоидаро таъмин мекунанд 
нисбат ба активҳои амалии корхона, онҳо зиёдшавии иловагии онро дар 
давраҳое, ки сармояи мувақатан озод наметавонад барои васеъшавии 
фаъолияти корхона истифода шавад ташкил мекунанд. 

3) Сармоягузориҳои молияви ба корхона интихоби ниҳоят васеъи доираи 
воситаҳои сармоягузориро аз руи љадвали «даромадноки ва бозоргири» 
медиҳад. Аммо дар муқоиса бо сармоягузориҳои воқеӣ онҳо бо сатҳи  
нисбатан баланди бозоргири тавсиф мешаванд, ин сатҳ дар имкониятҳои  
хеле васеъ таъѓир меёбад. 

4) Љараёни асоснок кардани қарорҳои идорави, ки бо амалигардонии 
сармоягузориҳои молияви алоқаманд аст, нисбатан одди ва душвориаш кам 
мебошад. Вай бо харољотҳои воситаҳои молиявии томаблаѓгузории муҳим 
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алоқаманд намебошад, ба тайёр кардани лоиҳаҳои сармоягузории воқеӣ 
монанд; алгоритми баҳодиҳии самаранокии сармоягузории молиявӣ дар 
муносибат бо объектҳои сармоягузорӣ тавсифи фарқкардашудатар дорад, 
ки эътимолияти амалигардонии ин баҳодиҳиро баландтар мекунад; татбиқи 
қарорҳои идоравии қабулшуда дар соҳаи сармоягузориҳои молиявӣ вақти 
ниҳоят камро мегирад. 

6) Вазъи баланди ноустувории бозори молиявӣ дар муқоиса бо бозори 
маҳсулот зарурати амалигардонии фаъолтари мониторингро дар љараёни 
сармоягузории молиявӣ муқаррар мекунад. 

1.5.Хусусиятҳои сиёсати инвеститсионии корхонаҳо  

дар шароити иқтисодиёти бозорӣ. 

      Дар раванди муносибатҳои иқтисоди истифодабарии нављорисозиҳо ба 
марҳилаҳои истеҳсол, тақсим, мубодила ва истеъмол хос буда, асоси 
мављудияти соҳибкориҳою ракобатпазирии  маҳсулоти онҳо ва бадастории 
натиљаи дилхоҳи молиявиро таъмин менамояд. 
       Иқтисодиёти бозорӣ доираи фарогирии муносибатҳои 
такрористеҳсолро бо истифодабарии нављорисозиҳо ва ҳатми будани онҳо 
васеъ гардонид. Истифодаи ҳатмии нављорисозиҳо ва ҳолати молиявии 
сохибкориҳо талаб менамояд, ки мутахасисони корхона бо баҳисобгирии 
вазъи бозору сатҳи маҳдудияти захираҳои молиявӣ сиёсати 
инвеститсионии ширкатҳоро таҳия намояд. 
      Сиёсати номбурда як қисми сиёсати молиявиро нисбати дурнамои 
фаъолияти ширкатҳо оид ба инвеститсияҳои воқеӣ ва молиявӣ ва бо 
захираҳои молиявии зарурӣ таъмин намудани онҳоро дар бар мегирад. Аз 
баски корхонаҳо вобаста ба ҳолати молиявиашон ва вазифаҳои љорию 
стратегии дар наздашон истода аз инвеститсияҳои воқеӣ, молиявӣ, 
сармояандўхтнамоянда ва портфелӣ (коѓазҳои қиматноки дарозмуҳлат) 
истифода менамоянд, бинобарон сиёсати инвеститсиониро вобаста ба 
объектҳои инвеститсионӣ аз ҳам фарқ менамоянд. Сиёсати инвеститсионӣ 
вобаста аз муҳлат ба сиёсати инвеститсионии љорӣ ва стратегӣ људо 
мешаванд. 
      Ширкатҳо дар асоси омўзиши бозору муайяннамоии сегменти бозорӣ 
ва давраҳои ҳаётии маҳсулот ба таҳияи сиёсати љорию стратегии 
инвеститсияҳои воқеӣ бо баҳисобгирии ҳолати молиявиашон машѓул 
мешаванд. Ширкатҳои ҳолати молиявии хуб ва маблаѓҳои озоди пулӣ 
дошта аз сиёсати инвеститсионии молиявӣ истифода менамоянд.  
      Сиёсати инвеститсионии молиявӣ амалинамоиро бояд дар асоси 
принсипи истифодабарии алтернативӣ тарҳезӣ намояд. Бояд қайд кард ,ки 
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сиёсати инвеститсионии воқеиро мутахасисони ширкат ва ташкилоти 
сохтмонии дар музояда ѓолибомада амалӣ менамоянд. 
      Сиёсати инвеститсионии молиявии омода намударо дар асоси 
шартномаи миёнаравӣ асосан бонкҳо амалӣ мегардонанд. Хариду фурўши 
коѓазҳои қиматнок, ҳисобу пардохти дивиденд ва интиқоли маблаѓи 
ҳисоби онхо ба зиммаи бонк вогузор аст. 
Сиёсати инвеститсионии воқеӣ ва молиявӣ дар корхонаҳо аз ҳисоби 
сарчашмаҳои гуногуни молиявӣ, худӣ, қарзӣ ва сафарбаркардашаванда ба 
амал баробарда мешаванд. 
       Сарчашмаи захираҳои молиявии худӣ барои инвеститсияхои воқеӣ, 
маблаѓӣ фонди истеҳлок, фоидаи соф, захираҳои молиявии дар корхонаҳо 
аз ҳисоби фоидаи соф ташкил карда шуда, ки кодекси андоз ва хуљљатҳои 
меъёрии таъсиси соҳибкориҳо пешбинӣ намуда, нархи фурўши воситаҳои 
истеҳсолоти фарсудашуда, маблаѓҳои қарздориҳои муҳлати даъвояшон 
гузашта ва ѓайра. Сарчашмаи қарзӣ дар амалисозии инвеститсиҳои воқеӣ 
бояд бо риояи таносуби воситахои худӣ ва қарзӣ анљом дода шавад. 
       Истифодаи сарчашмаҳои сафарбаркарда шуда дар инвеститсияҳои 
воқеӣ бо ёрии истифода аз хизматрасонии бозори молиявӣ амали мегардад. 
Вобаста ба нақши корхона дар иқтисодиёти мамлакат вай метавонад аз 
маблаѓгузории буљети давлатӣ ва ё қарзи буљетӣ истифода намояд. 
Таъмири агрегатҳои Нерўгоҳи оби барқии Норак мисоли он шуда 
метавонад. 
       Сарчашмаи инвеститсияҳои молиявиро танҳо маблаѓҳои озоди 
ширкатхо ва истифодабарии онҳо дар асоси алтернативаҳо ба роҳ монда 
мешаванд. Фарқи қурбии нархи саҳмия, дивиденти онҳо ва пассивҳои 
устувор сарчашмаи сафарбаркардашуда доир ба инвеститсияҳои молиявӣ 
аст. Ташкили коѓазҳои қиматноки бо захираҳои молиявӣ ва моддӣ 
таъминнабуда низ дар баъзе ҳолатҳо сарчашмаи маблаѓгузории молиявӣ 
мешаванд. 
       Мақсади сиёсати инвеститсионии воқеӣ дар асоси ташкили 
такрористехсоли васеъ, таъмин намудани андўхти сармоя ва васеъ 
намудани сегменти бозорию зиёдтар гирифтани фоида мебошад. 
       Мақсади сиёсати инвеститсионии молиявӣ ташкили фоидабиёрии 
захираҳои молиявии озоди ширкатҳо аст. Инвеститсияҳои воқеӣ ва 
молиявӣ аз ҳисоби захираҳои молиявии гуногун ба роҳ монда шуда, 
максади онҳо ҳарчӣ зиёдтар гирифтани фоидаро дорад. 

 

Боби 2.Идоракунии инвеститсияҳои молиявӣ дар корхонаҳои 
истеҳсолӣ. 
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2.1.Пулҳои озоди корхонаҳо. 
           Дар шароити имрўзаи иқтисодӣ, барои фаъолият намудан ва 
таъмини рушди иқтисодии молиявии корхонаҳо душвориҳои хеле зиёде 
мављуд, ки он алақаманд бо қонунҳои иқтисоди бозорӣ, ба монанди 
рақобат, нархҳои озод, талаботу таклифот, худтаъминкунӣ ва ѓайра 
мебошад. Аз тарафи дигар бошад, ба фаъолияти иқтисодию молиявии 
корхонаҳо низ омилҳои зиёде, ҳам дохилӣ ва ҳам беруна таъсир мерасонад. 
Аз ин рў, барои таъмин ва нигоҳ доштани устувории молиявӣ ва қобилияти 
рақобатпазирии корхонаҳо,  зарурияти мунтазами амалисозии таҳлили 
фаъолияти иқтисодию молиявии корхонаҳо ба миён меояд. 

       Таҳлили иқтисодӣ- зинаи муҳимтарини фаъолияти кори банақшагирӣ 
ва пешгуи намудани захираҳои молиявии корхона , самаранок 
истифодабарии он  мебошад.  

       Натиљаҳои таҳлил барои қабул кардани қарорҳои идоракунӣ дар сатҳи 
роҳбарияти корхона кор карда баромадани чорабиниҳои лозимӣ оиди 
беҳтар намудани фаъолияти молиявии корхона ҳамчун асос хизмат карда, 
ибтидои маълумотнома барои вазифаҳои асосии таҳлили фоида ба шумор 
меравад: 

- барои баҳо додан ба нишондиҳандаҳои балансии фоида ; 

 - омухтани таркиб ва ҳайати ташаккулёбии фоидаи балансии корхона; 

- омухтани динамикаи таѓийрёбии фоидаи корхона дар давраи 
муайян; 

- ошкор кардан ва чен кардани таъсири омилҳои фоида ; 

         -  ошкор кардани захираҳои афзудани  фоида, кор карда баромадани 
чорабиниҳо оиди истифодаи ин захираҳо ва роҳҳои баланд бардоштани 
дараљаи даромаднокии он мебошад. 

        Бо ин мақсад муайян мекунанд, ки оё маблаѓи фоидаи корхона ба 
нақшаи қабул кардашудаи дар пеш истода (љори) ва вазифаҳои иљрои он 
мувофиқат мекунанд. 

       Барои тафтиши асосноки нақшаи оиди ба фоида зарураст, ки дараљаи 
банақшагирии дараљаи даромаднокии маҳсулоти моли истеҳсол ва ба 
фурўш баровардашуда ба даромаднокии ҳақиқии боқимондаи маҳсулотҳои 
фурухташуда дар аввали сол, муқоиса карда мешавад.  

        Ҳаљми (миқдор) пулҳои озодӣ корхона то андозае бо 
нишондиҳандаҳои истеҳсол ва фурўши маҳсулот алоқаманд аст, гарчанде, 
ки тафовут дар байни ин нишондиҳандаҳо чандон зиёд намебошад. 

       Таҳлили љараёни инкишофи фоидаи балансӣ, дараљаи афзоиш, нисбати 
љараёни инкишофи андоза ва афзоиши фоидаи холис аз аҳамият холӣ нест. 
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Натиљаҳои таҳлили фоида метавонад пастшавии дараљаи афзоиши фоидаи 
холисро нисбат ба фоидаи баланси ва баръакс нишон доданаш аз 
эҳтимолият дур нест. 

          Фоида аз фурўши маҳсулот ( кор, хизмат) дар таркиби фоидаи 
балансии корхона вазни хос дорад. Андозаи он дар зери таъсири се омили 
асоси ташаккул меёбад : 

    Арзиши аслии маҳсулот, ҳаљми истеҳсол ва фурўши он  ва  дараљаи  
нархҳои амалкунанда ба маҳсулоти ба бозор пешкаш шаванда 
(фурухташаванда). 

       Муҳимтарин аз омилҳои зикрёфта, омили арзиши аслии маҳсулот 
ташкил медиҳад, чунки аз љиҳати шумора дар сохтори нарх, вай бештар 
вазни хос дорад, бинобар ин паст шудани арзиши аслии маҳсулот ба 
зиёдшудани  фоидаи корхона таъсири калон мерасонад.  

     Дар вақти баҳогузорӣ ва гузаронидани таҳлили нишондиҳандаҳои  

љараёни ташаккулёбӣ ва динамикаи фоидаи корхонаро ифода мекунад, аз 
маълумотҳои формаи №2 «Ҳисобот оиди фоида ва зарар», ки дар баланси 
бухгалтерии љой дорад, истифода карда мешавад. 

     Барои таҳлили ҳисоботи корхона оиди фоида ва зарар дар солҳои 2012-
2014 аз маълумотҳои балансии бухгалтерии корхонаи љамъияти 
масъулияташ маҳдуди истеҳсолии «Баракат» истифода карда шудааст , ки 
он дар љадвали 3 акс карда шудааст. 

Таҳлили ( бо усули горизонталӣ) ҳисобот  оиди фоида ва зарар, дар 

солҳои 2012-2013 дар корхонаи љамъияти масъулияташ 

маҳдуди истеҳсолии “Баракат”        Чадвали 3 

Нишондиҳандаҳои 
балансии корхона 

 

Давраи ҳисоби 
(соли 2013) 

сомонӣ 

Давраи соли 
гузашта 

(соли2014) сомонӣ 

Давраи ҳисоби бо 
% нисбат ба соли 

гузашта 

Дармад аз фурўши 
маҳсулот 

396615 285842 140,0 

Арзиши аслии маҳсулот 347822 274091 130,0 

Фоидаи умумӣ (аз 
фурўши маҳсулот) 

48793 11751 436 

Харољотҳои давраҳо 
(харољотҳои тиљорати ва 

идора) 

7864 - - 
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Даромадҳои дигари 
амалиёт 

- ё- - 

Харљҳои дигари 
амалиётӣ 

      17467 - - 

Фоида то андозбандӣ 23465 11751 210,0 

Андоз аз фоида 7039 3525 200,0 

Фоидаи софи (зарари) 
давраи ҳисобӣ 

16426 8226 200,0 

   

      Чӣ хеле, ки аз маълумотҳои ҳисоби љадвали 3 маълум гардид, фоидаи 
корхонаи таҳлилшаванда дар соли 2013 нисбат ба соли гузашта ба 110 % 
афзуд (210-100,0), ки он мутаносибан ба афзоиши фоидае, ки дар ихтиёри 
корхона боқӣ мемонад, сабаб гашт, яъне 100,0 афзуд нисбатан ба давраи 
соли гузашта (200,0-100,0). 

Таҳлили ҳисоботи корхона оиди фоида ва зарар, ки дар љадвали 3 акс 
ёфтааст, афзоиши фоидаи умумии корхона асосан аз ҳисоб холи шудани 
арзиши аслии маҳсулот ба даст омадааст, ки он дар соли 2013 нисбат ба 
соли гузашта ба 30,0% камгаштааст, дар натиља ин нишондиҳанда қариб 3 
маротиба зиёд гаштааст. 

Бо фикри мо, ингуна натиљаи фаъолияти корхона натиљаи хуб ба 
ҳисоб меравад. Барои он , ки динамикаи афзоиши фоидаи корхона аниқ 
созем, бояд ингуна таҳлилро дар соли -2013 гузаронида, натиљаи 
нишондиҳандаҳои онҳо бо ҳам муқоиса намуда, динамикаи таѓийрёбии 
фоидаи корхонаро дар ин давраҳо муайян карда мешавад, ки онро аз 
љадвали 4 дидан мумкин аст.  

                         Таҳлили динамикаи нишондиҳандаҳои фоидаи  

                                       корхона дар солҳои 2013-2014                  Љадвали  
4                                                                                                              

Нишондиҳандаҳои 
баланси корхона 

Давраи хисоби 
(соли2013) ҳ. 

сомонӣ 

Давраи соли 
гузашта (соли 

2014) ҳ. сомонӣ 

Давраи ҳисоби 
бо %нисбат ба 
соли гузашта 

Даромад аз фуруши   
маҳсулот 

396615 490528 126,0 

Арзиши аслии 
маҳсулот 

347822 408715 120,6 
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Фоидаи умумӣ (аз 
фурўши маҳсулот) 

48793 61813 127,0 

Харљҳои дигари 
амалиётӣ 

17467 12400 70,6 

Фоида то  
андозбандӣ 

23246 49413 213,0 

Андоз аз фоида 7039 +14102 201,4 

Фоидаи софи 
(зарари) давраи 

ҳисобӣ 

 

16426 

 

35311 

 

218,7 

        

        Аз маълумотҳои љадвали 4 маълум гардид, ки дар соли 2014 корхонаи 
мазкур бо комёбиҳои хеле зиёд ноил гашт, нисбат аз соли гузашта. Дар 
соли 2014 даромад аз фурўши маҳсулот ба 126% афзуд нисбат ба соли 
2013. Мутаносибан фоидаи умумии (аз фуруши маҳсулот ба 127%, фоида 
то андозбандӣ ба 213,0% ва фоидаи соф бошад ба 218,7% зиёд гаштанд, 
яъне фоидаи соф аз 16426 сомонӣ то 35311 сомонӣ афзуд.          Ҳамин 
тавр, фоидаи софи корхона зиёда аз ду маротиба зиёд гашт, ки он сабаби 
беҳтаргаштани фаъолияти молиявии корхонаи мазкур гардид. Таҳлил 
нишон медиҳад, ки афзоиши дар корхона аз ҳисоби зиёд гаштани ҳаљми 
истеҳсоли маҳсулот ва камтаршудани харљҳои дигари амалиётӣ, ки аз ин 
ҳисоб 5067 сомон(12400-17467=-5067) харољот кам гаштааст. 

  Таҳлили баланси бухгалтерии ин корхона нишон дод, ки фаъолияти 
молиявии он торафт сол аз сол ба афзоиш майл дорад, яъне соли 2014 
нисбат ба соли 2013 ҳаљми ё, ки андозаи фоидаи софи корхона ба 18885 
сомонӣ (35311-16426) ё, ки ба 218,7% афзудааст. Дар корхонаи мазкур, чи 
тавре, ки маълумотҳои љадвали 10 нишон медиҳад, шароити молиявӣ 
барои беҳтар намудани базаи моддии техникӣ, технологӣ љори намудани 
технологияи нав инчунн харидори намудани қоғазҳои қимматнок ё 
сармоягузори намудан ба корхонаи дигар ва беҳтар намудани шароити 
иљтимоӣ ва ҳавасмандии коркунони корхона ба вуљуд омада истодааст. 
Ҳолати беҳтар гардидани натиљаи молиявии корхона барои устувор 
гардидани дараљаи молиявии он ва баланд гаштани қобилияти 
рақобаткунии корхона шароити объективӣ ба вуљуд овард. 

         Самти дигаре ин таҳлил оиди фоидаи корхона-таҳлили пулҳои озод, 
тақсим ва истифодабарии он мебошад. 

        Мувофиқи қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз санаи 10 июни 
1996 №262 «Дар бораи тасдиқ кардани Низомномаи тартиби тақсим ва 
истифодаи фоидаи корхонаҳои давлатӣ» фоидаи соф ба тартиби зайл 
равона карда мешавад: Захираҳои инкишофи истеҳсолот- 25%, инкишофи 
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иљтимоӣ- 10 %, ҳавасмандии моддӣ- 15%, барои захираҳои дигар-20%, 
маблаѓ барои иншоотҳои муҳими энергетики- 30%. 

          Барои корхонаи ѓайри давлатӣ ин меъёрҳои дар боло зикр ёфта паҳн 
карда намешавад. Тартиби тақсим ва истифодаи фоидаи соф барои 
корхонаҳои ѓайри давлатӣ мувофиқи оиномаи онҳо амалӣ карда мешавад. 

         Аз рўи маълумотҳои баланси бухгалтерии корхонаи таҳлилшаванда 
дар солҳои 2013 ва 2014 фоидаи софро ба мақсадҳои зерин истифода карда 
шудааст, ки онро аз љадвали 5 дидан мумкин аст.  

 

 

 

 

Таҳлили тақсим ва истифодаи фоидаи корхонаи љамъияти 
масъулияташ 

        маҳдуди истеҳсолии “Баракат” дар соли 2013-2014           Чадвали 5                                                                                      

 

Самтҳои 
тақсими 

фоидаи соф 

Соли 2013 Соли 2014 Давраи 
ҳисоби 
(2014) 
нисбат 
ба соли 
2013 бо 

% 

Фоидаи 
соф 

ҳамагӣҳ 
с. 

Меъёри 
тақсим 
(бо %) 

 

Суммаҳ
.с. 

Фоидаи 
соф 

ҳамагӣ 
ҳ.с. 

Меъё-
ри 

тақ-
сим 
бо% 

Сумма 

(ҳ.с) 

Ҳамагӣ 16426 - 35311     

Аз он 
љумла: 

ба фонди 
нкишофи 
истеҳсол 

 

- 

 

   50,0 

 

8213 

 

- 

 

50,0 

 

17655,5 

 

280,7 

Фонди 
инкишофи 
иљтимоӣ 

- 20,0 3280 - 20,0 7062 233,3 

Ба фонди 
ҳавас-

мандии 
моддӣ 

- 15,0 2460 - 15,0 529 6,6 256,0 

Ба фондҳои 
дигар 

- 15,0 2460 - 15,0 5296,6 250,0 
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Љамъ : 16426 100,0 16426 35311 100,0 35311 218,7 

  

         Аз таҳлили нишондиҳандаҳои љадвали 5 маълум гардид, ки ҳаљми 
(андозаи) тақсим ва истифодабарии фоидаи соф дар корхонаи мазкур ба 
афзоиши назаррас майл дошта, самтҳои истифодабарии фоида дар корхона 
сол аз сол зиёд гашта истодааст.  

          Таҳлили нишондиҳандаҳои тақсим ва истифодаи пулҳои озодӣ 
корхонаи љамъияти масъулияташ маҳдуди истеҳсоли “Баракат” дар соли 
2014 нисбат ба соли 2013 аз рўи самтҳои истифода ба баҳодиҳии беҳтарини 
молиявӣ ноил  гаштааст.  Чунончӣ:  дар   соли  2013   фоидаи  софи   
корхона  16426 сомонро ташкил карда буд, ки аз он : 

    Барои фонди инкишофи истеҳсолӣ -8213 сомонӣ(16426 *50%: 100); 

    Барои фонди инкишофи иљтимоӣ- 3280 сомонӣ (16426 *20%:100); 

    Барои фонди хавасмандии модди- 2460 сомони (16426 *15%:100); 

    Барои фондҳо ва мақсадҳои дигари корхона – 2460 сомонӣ  

(16426* 15%:100); 

         Дар соли 2014 бошад фоидаи софи корхона – 35311 сомонро ташкил 
намуд ва ба таври зайл тақсим карда шудаанд:       

         Барои фонди инкишофи истеҳсолӣ -17655,5 сомонӣ(35311* 50%:100); 

   Барои фонди инкишофи иљтимоӣ – 7062 сомонӣ (35311*20%:100); 

   Барои фонди ҳавасмандии моддӣ- 5296,6 сомонӣ (35311*15%:100); 

   Барои фондҳо ва мақсадҳои дигари корхона- 5296,6 сомонӣ  

(35311*15% :100). 

         Умуман, дар соли 2014 нисбат ба соли 2013 истифодаи фоида аз рўи 
самтҳои пешбини шудаи низомномаи корхона ба 218,7% афзудааст. 

        Ба фикри мо, фаъолияти молиявии корхонаи мазкур сол аз сол беҳтар 
шуда истодааст, ин албатта барои колективи меҳнатии корхона 
мувафаққияти бузург аст. Вале, ҳоло дар корхона захириҳои афзоиши 
фоида ва имкониятҳои молиявии хеле зиёде вуљуд дорад. Барои ҳамин ҳам 
ва боз беҳтар намудани фаъолияти молиявии худ, таҳлили доимию 
комплексиро ба тариқи доимӣ анљом дода, мувафақияту камбудиҳои 
иқтисодию молиявии корхонаро дар вақташ пайдо ва ислоҳ намудан зарур 
аст.   

Таҳлили ташакулёбӣ ва истифодабарии фоида дар корхона 
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           Барои таҳлили истифодабарии фоида, қонуни андоз ва даромад, ки 
ба буљет пардохт мешавад дастурамалҳо ва нишондодҳои методии 
вазорати молияи ЉТ, низомномаи корхона, инчунин маълумотҳои ҳисобот 
оиди даромад ва камомад, тавсифнома ба тавозун (баланс), ҳисобот оиди 
ҳаракати капитал, ҳисоби андози амвол, фоида ва ѓайра истифода карда 
мешавад. 

         

 

 

 

 

 

 

Таҳлили фоида, дар шакли умумӣ дар расми 6 акс карда шудааст.        

               Љадвали умумии тақсими маблағҳои озоди корхона 

Маблағи умумии фоидаи давраи ҳисобӣ 

            

Андоз ва 
даромадҳо 

  
Сармоя 

  
   Фоидаи соф 

  

Андоз аз фоида  Фоида барои 
сармоягузории 

инкишофи истеҳсолӣ 

 Истеъмоли як 
қисми фоида 

  

Љаримаҳо, 
ноустувории 

пардохти андозӣ 

 

 

 

 Фоида ба ташаккулёбии 
захираҳо ва дигар 
фондҳои суғурта 

  
Дивидендҳо 

  

  
Шаклҳои дигари 

сармоякунонии фоида 

  
Шаклҳои дигари 

истеъмол 
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   Таҳлили ташаккулёбӣ, тақсим ва истифодаи пулҳои озодӣ корхона 
(фоида) якчанд давраро дар бар мегиранд: 

а) Таҳлили фоида аз рўи ҳайат ва динамикаи он; 

б) Таҳлили ташкилёбии фоидаи соф ва таъсири андозҳо ба фоида; 

в)Баҳогузорӣ ба тақсими самарабахши фоида ба фонди ѓункунӣ ва 
истеъмол; 

г) Таҳлили истифодаи фоида ба фондҳои ѓункунӣ ва истеъмол. Ҳамин  

тавр, таҳлили ҳайат ва динамикаи фоидаи балансии корхонаи љамияти  
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масъулияташ маҳдуди “Баракат”- ро дар солҳои 2012-2014 дида мебароем. 

          Таҳлил аз баҳогузории динамикаит (афзоиши) нишондиҳандаи 
фоидаи балансӣ дар давраи ҳисобӣ оѓоз мегардад. Дар ин бобат, 
нишондиҳандаҳои асосии молиявии соли гузашта ба давраи ҳисобӣ 
муқоиса карда мешавад , фарқи байни онҳо муайян гардида, таъсири 
омилҳо ба фоидаи балансии корхона, муайян карда мешавад. 

Ҳамин тавр, ташкилёбӣ ва тақсими фоидаи балансии корхонаи љамъияти 
масъулияташ маҳдуди “Баракат”-ро аз рўи љадвали 6 дидан мумкин аст. 

             Ташкил ва тақсими фоидаи балансии корхонаи љамъияти  

         масъулияташ маҳдуди “Баракат” дар солҳои 2012-2014     Чадвали 
6                                                                                                               

Нишондиҳандаҳо 

 

2012с 2013с 

 

2014с 

Даромадазфурўши маҳсулотҳо, 
хадамотҳо 

 

285842 396615 490528 

Арзиши аслии маҳсулот,хадамот,кор 

ва хизматрасони 

274091 347822 408715 

Фоидаи умумӣ ( аз фурўши 
маҳсулот ) 

 

11751 48793 61813 

Харљҳои давраҳо : 

Тиљоратӣ 

Идора 

 

- 

- 

17467 

 

17467 

12400 

- 

12400 

Фоида (камомад) аз фурўш 

 

11751 23246 49413 

Фоида (камомад) аз фаъолияти 
хољагии молиявӣ. 

1870,8 - 

 

- 

    

 

Фоидаи (камомади) давраи ҳисобии 

 

11751 

 

23246 

 

49413 
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фоидаи балансӣ. 

 

          Натиљаи молиявии корхона аниқ гардид:  

фоида дар соли 2012-11751 сомонӣ, дар соли 2013-23246 ҳ. сомони ва дар 
соли 2014-49413 сомониро ташкил намуд. 

Таъѓирёбии суммаи фоидаи баланси бо муқоисаи солҳои 2012 ва 2013 аз 
ҳисоби омилҳои зерин амалӣ гаштааст: 

Фоида аз фурўши маҳсулот (Фм)  

Фм2013/2012  = 23246-11751=+11495 сомонӣ. 

Фм2014/2013 = 49413-23246=+26167 сомонӣ. 

 Аз ҳисоби нишондиҳандаҳои љадвали 6 маълум гардид, ки соли 2013 
нисбат аз соли 2012 ҳаљми фоида аз фурўши маҳсулот ба 11495 сомонӣ 
(23246-11751) афзуд ё, ки ба 209%, соли 2014  нисбат ба соли 2013 бошад , 
ин нишондиҳанда ба суммаи 26167 сомонӣ (49413-23246) афзуд ё, ки 213% 
мебошад, ки ин нишондиҳандаи баланди молиявӣ мебошад. 

  Дар соли 2014 асосан фоидаи корхонаи мазкур аз ҳисоби зиёдгаштани 
ҳачми истеҳсоли маҳсулот ва кам гаштани харољоти идора амалӣ карда 
шудааст. 

    Баъди таҳлили фоидаи умуми корхона, ба таҳлили истифодаи фоидаи 
софи корхона дар солҳои 2012-2014 амалӣ карда мешавад, ки онро аз 
љадвали 7 дидан мумкин аст. 

                 Истифодаи фоидаи соф дар љамъияти масъулияташ маҳдуди 

истеҳсолии “Баракат”дар солҳои 2013-2014                Чадвали 7. 

Нишондиҳандаҳо Соли 
2013 

Соли 
2014 

+,- 

Фоидаи соф, сомонӣ 16426 35311 +18885 

 

Тақсими фоидаи соф (сомонӣ): 

А) фонди инкишофи истеҳсолот 

Б) фонди иљтимоӣ 

В) фонди ҳавасмандии моддӣ 

 

8213 

3280 

2460 

2460 

 

17655,5 

7062 

5296,6 

5296,6 

+9442,5 

+3782 

+2836,6 

+2836,6 
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Г) фондҳои дигари корхона 

 

Ҳисса дар фоидаи соф, % 

 

   

А) фонди инкишофи истеҳсолот 

Б) фонди иљтимоӣ 

В) фонди ҳавасмандии моддӣ 

Г) фондҳои дигари корхона 

50,0 

20,0 

15,0 

15,0 

 - 

- 

- 

- 

Љамъ: 100,0 100,0 - 

      

        Аз маълумотҳои љадвали 7 маълум гардид, ки фоидаи софи корхона  

дар соли 2014 35311 сомонро ташкил намуд ва соли 2013 бошад- 16426 
сомонӣ , яъне афзоиши фоида ба андозаи 18885 (35311-16426) сомонӣ 
мебошад. Аз он љумла :  

фонди инкишофи истеҳсолот ба андозаи 9442,5 сомонӣ (17655,5-8213);  

фонди иљтимоӣ- 3782 сомонӣ (7062-3280); 

фонди ҳавасмандӣ- 2836,6 сомонӣ (5296,6-2460); 

фондҳои дигари корхона – 2836,6 сомонӣ (5296,6-2460). 

         Мувофиқи Низомномаи корхонаи мазкур, меъёрҳои тақсими пулҳои 
озод дар соли 2014 бе таѓийр мебошад. Аз ин рў, тамоми пулҳои озодӣ 
корхона мувофиқи меёрҳо бо пуррагӣ тақсим карда шудааст,яъне фоидаи   
тақсимнашуда вуљуд надорад. Ба фикри мо, меъёр барои инкишофи 
истеҳсолот људо ҳам баланд (50%), яъне хеле зиёд, агар то 30% кам карда 
мешуд, мумкин буд фоида тақсимнашаванда низ пайдо гарад. Шояд ба 
корхонаи маскур зарурият дошта бошад , чунки нархҳои хурди навтаъсис 
мебошад , мумкин аст дар оянда ин меъёрҳои тақсимкунии фоидаи соф низ 
таѓийр ёбанд. 

    Барои омухтани таъсири андоз ба фоидаи корхона, зарурияти таҳлили 
фоидаи андозбандӣ ба амал меояд, ки онро аз љадвали 8 дидан мумкин аст.         

Ҳисоб ва таҳлили фоидаи андозбандӣ дар корхонаи љамияти 
масъулияташ 

маҳдуди истеҳсолии “Баракат” дар солҳои 2013-2014 
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                                                                                                               Чадвали 
8. 

Нишондиҳандаҳо 

 

Соли 2013 Соли 2014 Таъѓйирот 
+,-  

1. Фоида аз фуруш маҳсулот 
(фоидаи умумӣ) 

2. Харољотҳои дигари амалиётӣ 

(харољоти идора) 

3. Фоидаи андозбандӣ 

(к.1-к.2) 

4. Андоз аз фоида 

48793 

 

17467 

23246 

7039 

61813 

 

12400 

49413 

14102 

+23020 

 

-5067 

+26167 

+6093 

 

          Маълумотҳои љадвали 8 нишон медиҳад, ки фоидаи андозбандӣ соли 
2014 нисбат аз соли 2013 ба андозаи 26167 сомонӣ(49143- 23246) зиёд 
гашта аст ва дар навбати худ суммаи андоз аз фоида низ ба андозҳои 6093 
сомонӣ афзудааст.  Албатта ин афзоишҳо бевосита вобаста ба фоидаи 
умуми корхона , ки соли 2014 андозаи он ба 23020 сомонӣ (61813-48793) 
афзудааст нисбат ба соли 2013. 

          Ҳамин тавр, корхона ба буљети давлат соли 2014 ба андозаи 14102 
сомонӣ андоз аз фоида пардохт намуд , ки он нисбат аз соли 2013 ба 
суммаи 6093 сомонӣ (14102-7039) зиёд мебошад. Барои ҳамин ҳам, 
афзоиши фоида ҳам барои худи корхона ва ҳам љамъият хуб мебошад. 

         Даромаднокӣ- ин нишондиҳандаи нисбӣ буда,дараљаи даромаднокии 
корхона ё, ки даромадноки бизнесро муайян мекунад. Нишондиҳандаи 
даромадноки самаранокии фаъолияти корхонаро умуман ва дармаднокии 
самтҳои гуногунии фаъолияти онро ифода мекунад. 

Нишондиҳандаи даромаднокиро ба якчанд гурўҳ мутаҳид намудан мумкин: 

1. Нишондиҳандае, ки руйпушнамоии (худпошонии) харљи истеҳсолот ва  

лоиҳаи сармоягузорӣ; 

2. Нишондиҳандае, ки даромаднокии фурўшро ифода мекунад; 

3. Нишондиҳандае,ки даромаднокии сармоя ва қисмҳои онро ифода 
мекунад. 
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      Даромаднокии маҳсулот (зариби худпушонии харољот) бо роҳи 
нисбати фоида аз фурўши маҳсулот (Фм) бо пардохти фоизҳо ва андозҳо ба 
суммаи харољот аз фурўши маҳсулот    (Хфм): 

         Дм=Фм:Хфм * 100% 

       Ин нишондиҳанда ифодакунандаи чи қадар корхона фоида ба даст 
меорад, аз ҳар як сомонӣ харољотҳое, ки барои истеҳсол ва фурўши 
маҳсулот сар мешавад, ифода мекунад. Ин нишондиҳандаро аз рўи ҳар як 
намуди маҳсулот ё, ки дар умуман аз рўи корхона муайян кардан мумкин 
аст. 

       Даромадноки аз фурўши маҳсулот бо роҳи тақсими фоида аз фурўши 
маҳсулот (кор, хизмат) ба суммаи даромади ба даст омада муайян 
мегардад. Ин нишондиҳанда самаранокии фаъолияти истеҳсолӣ ва 
тиљоратии корхонаро ифода мекунад: чи қадар фоида ба даст меорад 
корхона аз як сомонӣ фурўши маҳсулот. 

Ин нишондиҳанда аз рўи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

                                      Дф= Ффм:Дфм. 

Дар инљо:Дф- даромаднокӣ аз фурўши маҳсулот; 

Ффм – фоида аз фурўши маҳсулоти молӣ; 

Дфм – даромад аз фурўши маҳсулот. 

        Даромаднокии маљмўи сармоя ҳисоб карда мешавад бо роҳи тақсими 
(нисбати) фоидаи умумӣ то пардохти фоизҳо ва андозҳо ба арзиши миёнаи 
солонаи ҳамаи сармояи корхона, ки он бо формулаи зерин ҳисоб карда 
мешавад. 

Дс = Фу:сумма Кс. 

Дар инљо : 

Дс – даромаднокии маљмўи сармояҳои корхона. 

 Фу- фоидаи умумӣ. 

Сумма Кс- арзиши миёнаи солонаи сармояи корхона. 

       Дар љараёни таҳлил, бояд динамикаи даромаднокии нишондиҳандаҳои 
дар боло зикр ёфта, иљроиши нақшаи дараљаи онҳо ва муқоисаи дараљаи 
нақшагии онҳо бо нишондиҳандахои асл (факт) омухта, муайян карда 
мешавад. Яке аз мақсадҳои таҳлили даромаднокии маҳсулот ва умуман 
корхона муайян кардани таъсири омилҳо ба дараљаи таѓйирёбии 
даромадноки буда, ки он бо усули љойгирнамоии занљирӣ амали карда 
мешавад. Натиљае, ки дар ин ҳолат ба даст меояд , ифодакунандаи дараљаи  
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даромаднокии корхонаро муайян менамояд, яъне  дараљаи  баланд ё  ки  

пастшавии онро муайян менамояд. 

      Баъдан ба таҳлили омили даромаднокӣ аз рўи ҳар як намуди маҳсулот, 
гузаронида мешавад. Дараљаи даромаднокии намудҳои маҳсулотҳо аз 
омили таѓйирёбии нархи миёнаи фурўш ва арзиши аслии як воҳиди 
маҳсулот вобаста мебошад. Бо баробари ин, дар љараёни таҳлил сабабҳои 
таѓйирёбии нархҳои миёнаи солонаи маҳсулот, таѓйирёбии харољотҳо 
барои истеҳсол ва фурўши маҳсулот, сабабҳои зиёду кам гаштани фоидаи 
як воҳиди маҳсулот ва умуман фоидаи корхона ва бо пуррагӣ оиди ин 
нишондиҳандаҳо маълумоти зарурӣ пайдо менамоянд. 

Ва дар асоси маълумотҳои пайдо гардида, қарорҳо ва чораҳои зарурӣ 
меандешанд, то,ки дараљаи даромаднокии маҳсулотҳо ва умуман корхона 
баланд ва беҳтар карда шаванд. 

  Дар корхонаи таҳлилшаванда – љамъияти масулияташ маҳдуди 
истеҳсолии ”Баракат” (П.О.О и"Баракат”). Мувофиқи баланси бухгалтерии 
соли 2013, қисми ҳисобот оиди фоида ва зарар (убитках) дар соли 2013 ва 
2014 дар корхонаи мазкури таҳлилшаванда маълумотҳои зарурӣ дар 
љадвали 9 акс карда шудааст. 

                

Ҳисоби дараљаи даромаднокии љамъияти масъулияташ маҳдуди 

истеҳсолии “Баракат” дар солҳои 2012 – 2014 

  Љадвали 9. 

№ Нишондиҳандаҳо Солҳо 

2012 2013 2014 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

Фоидаи умуми корхона 

Арзиши аслии маҳсулот 

Фоидаи соф 

Даромаднокии умумии корхона 
(бо %) 

Даромаднокии соф (бо%) 

 

 

11751 

274091 

8226 

 

4,1 

3,0 

 

48793 

347822 

16426 

 

14,0 

4,6 

 

61813 

428715 

35311 

 

14,2 

8,1 
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         Аз рўи нишондиҳандаҳои љадвали 9 даромаднокии умумии корхона 
дар соли 2012 ба 4,1% (11751 * 100%:274091).  

Дар соли 2013 -14,0 % (48793 * 100%:347822), дар соли 2014 – 14,2% 
(61813:428715 * 100%).  

Ҳисоби дараљаи даромаднокии корхона нишон дод, ки соли 2013 ва 2014 
нисбат ба соли 2012 зиёда аз 3 маротиба афзудааст. 

          Афзоиши дараљаи даромаднокии корхона бевосита  ба афзоиши 
фоидаи корхона мебошад. Вале даромаднокии соф бошад нисбатан суръати 
афзоиши он мутадил мебошад, яъне дар соли 2012- 3,0%, дар соли 2013 – 
4,6% ва дар соли 2014 – 8,1% - ро ташкил намуд. Ин нишондиҳандаҳо 
шаҳодати баландшавии дараљаи даромаднокии корхонаро ифода мекунад. 

Дар охир, хулосаи мо оиди таҳлили дараљаи даромаднокии корхона дар ин 
давра чунин аст: 

1) Баландшавии дараљаи даромадноки дар солҳои 2013-2014 бевосита   
   ҳампайваст бо афзоиши фоидаҳои умумӣ ва фоидаи софи корхона 
мебошад. 
2) Афзоиши  фоидаи  корхона  дар   ин  давра  аз  ҳисоби  нисбатан  кам  
шудани  арзиши аслии маҳсулот ва зиёд гардидани ҳаљми истеҳсол ва 
фурўши маҳсулот, амалӣ гардидааст. 
3) Аз ҳисоби кам кардани харољотҳои идоравӣ, низ амалӣ гаштааст. 

Ҳамин тавр, бояд гуфт, ки ба ин дараљаи даромаднокӣ қаноатманд шудан 
лозим нест ва кушиш намудан зарур аст , ки аз захираҳои истифодашуда 
бештар истифода намуда, дараљаи даромаднокии корхонаро боз ҳам 
баландтар намудан мумкин аст . Барои амалӣ намудани ин мақсад , бояд аз 
захираҳои моддию пулӣ корхона самаранок ва оқилона хоҳад истифода 
намуд , ки он кафолати паст кардани арзиши аслии маҳсулот буда, 
афзоиши фоидаи корхонаро ва инчунин дараљаи даромаднокии онро 
беҳтар хоҳад намуд. 

 


