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Муқаддима  

Дастури таълимӣ тибқи барномаи дарсии курси «Идоракунӣ дар 

корпоратсияҳои байналхалқӣ» тартиб дода шуда, барои азхудкунии 

фанни таълимӣ дар дарсҳои лексионӣ ва ҷараѐни худтакмилдиҳии 

донишҷӯѐн равона карда шудааст.  

Маќсади омўзиши фанни мазкур ба донишљўѐн пешниҳод намудани 

тањкурсии назариявї ва малакаи амалї дар соњаи идоракунии 

корпоративї ба њисоб меравад.   

Дар дастури таълимии мазкур тамоми ќисматњои сохторњои 

муосири идоракунии корпоративї муњокима шуда, ба бунѐди 

муносибатњои корпоративї, ба кушодани чунин мафњумњо чун иќлими 

корпоративї ва фарњанги корпоративї бо назардошти рафтори 

иштирокчиѐни муносибатњои корпоративї ва муносибатњои иљтимої 

байни онњо диќќати зиѐд дода шудааст.  

Маводњои људогонаи дастури мазкур метавонанд барои амиқтар 

омўхтани курсњои таълимї ба монанди: «Идоракунии молияи 

корпоратсияњо», «Менељменти корпоративї», «Менељменти 

байналхалќї», «Менељменти гуруњњои молиявї-саноатї», «Бозори 

ќоѓазњои ќиматнок», «Менељменти молиявї», «Менељменти 

сармоягузорї» ва ѓайра истифода бурда шаванд.  
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Лексияи 1. Мафњуми идоракунии корпоративї  
1. Мафњуми идоракунии корпоративї 
2. Фарќи идоракунии корпоративї аз менељменти корпоративї 
3. Пайдоиши идоракунии корпоративї 

 

Идоракунии корпоративї – ин низоми муносибатҳои ташкилӣ-

иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва идоракунӣ байни субъектони муносибаҳои иқтисодӣ 

мебошад, ки манфиаташон бо фаъолияти ширкат алоқаманд аст.  

Вазифаи асосии идоракунии корпоративї – таъмини кори 

корпоратсияњо ба манфиати соњибмулкони онњо, яъне сањњомоне 

мебошад, ки ба корпоратсияњо захирањои молиявиро гузоштаанд. 

Масъалаи идоракунии корпоративиро муњаќќиќони зиѐде тахлил 

кардаанд. Аммо мањз тадќиќотњои А. Берли ва Г. Минза онро ба соњаи 

алоњидаи  илм људо намуданд. Дар асари илмии худ «Корпоратсияи 

муосир ва моликияти хусусї» (с. 1931) онњо аввалин маротиба масъалаи 

људошавии назорат аз болои моликият дар корпоратсияњои 

квазиоммавиро омўхтанд.     

Ќайд кардан зарур аст, ки идоракунии корпоративї танњо њамон 

ваќт мумкин гашт, ки људошавии моликият аз идоракунї ба вуљуд омад. 

Умуман, тадќиќотњо оиди идоракунии корпоративї тањаввули 

сохторњои бузургро инъикос мекарданд. Аз ин рў,  диќќати иќтисодчиѐн 

ба ин масъала дар солњои 80-ум – солњои муттаҳидшавии оммавї ва 

фурўбарињои ширкатҳо, тамоюли иљтимої гирифтани меъѐрњои 

низомњои њуќуќї махсусан зиѐд шуд.   

 Моњияти идоракунии корпоративї дар амалисозии даври 

идоракунии корпоративї барои ноил шудан ба самаранокии 

максималии фаъолияти корпоратсия инъикос меѐбад, ки меъѐри асосии 

идоракунии корпоративї ба њисоб меравад.  

Идоракунии корпоративї ин низоми робитањои дутарафа байни 

менељерон ва соњибон (сањњомон ва дигар тарафњои манфиатдор) оиди 

масъалахои таъмини самаранокии фаъолияти ширкат ва таъмини 

манфиатњои соњибмулкон ва дигар тарафњои манфиатдор мебошад.   
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Идоракунии корпоративї љараёнест, ки байни њадафњои иќтисодї ва 

иљтимої, манфиатњои инфиродї ва љамъиятї мувозинатро муайян 

мекунад.  

Хусусияти идоракунии корпоративї дар он аст, ки ба сифати 

объекти идоракунї маљмўи субъектњои хољагидори аз њамдигар 

новобаста баромад мекунанд, ки дар робита њастанд ва њар якеашон 

вазифањои худро доранд. Ширкати марказї (идоракунанда) вазифањои 

идоракунї-банаќшагирии истењсолот, њавасмандкунї, назорат, муайян 

намудани дурнамо, љамъ намудани иттилоот оиди фаъолияти корхона, 

робита бо маќомоти фискалї ва таќсимоти фоидаро иљро мекунад. 

Субъектони хољагидори ба њайати корпоратсия шомилбуда 

истењсолотро дар чорчўбаи нақшаи истеҳсолие амалӣ месозанд, ки 

мувофиқи дурнамои фаъолияти корпоратсия таҳия карда шудааст. 

Ќайд кардан зарур аст, ки омезиши мафњумхои идоракунии корпоративї 

ва менељменти корпоративї љой дорад. Менељмент мафњуми нисбатан танг 

аст, ки идоракунии корпоративї онро дар бар мегирад. Ба ғайр аз ин 

менељменти корпоративї танњо аз љониби менељменти ширкат (зинаи олии 

роњбарикунанда) амалї карда мешавад, идоракунии корпоративї бошад, аз 

тарафи тамоми маќомотњои идораи ширкат (сањњомон, шўрои директорон, 

директори кулл ва менељмент) амалї мегардад. Идоракунии корпоративї 

асосан хислати стратегї дорад ва ба муваффаќона фаъолият намудани 

ширкат дар муњити беруна (њимояи хуќуќи сањњомон, њамкорї бо 

маќомотњои њокимият, шарикон, ќарздењон ва ѓайра) нигаронида 

шудааст.  

Дар пайдоиш, тараќќиѐт ва пешрафти идоракунии корпоративї 

метавон як ќатор даврањоро људо намуд.  

1. Дар асри XVII дар ширкати Ост-Индия (East India Company) аввалин 

шўрои директорон таъсис дода шуд, ки аз 24 нафар иборат буд. Аввалин 

маротиба таќсимоти вазифањои моликият ва идоракунї ба амал омад. 

2.  Соли 1776 Адам Смит дар асари худ «Тадќиќот дар бораи табиат ва 

сабабњои боигарии халќњо» ќайд намуд: «моликияти пароканда мушкилоти 
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идоракуниро ба бор оварда, сустии механизмњои назорат аз болои 

менељерон ва њавасмандї барои идоракунандагонро нишон медиҳад». 

3. Соли 1844. Ќонуни аввалин дар бораи љамъиятњои сањњомї. Ба 

ќонунгузорї љорї намудани шакли нави љавобгарии молї – љавобгарии 

соњибмулкони ширкат аз рўи ўњдадорињои он (Британияи Кабир). 

4. Соли 1931. А. Берли ва Г. Минз асари «Корпоратсияи муосир ва 

моликияти хусусї» (ИМА) – ро аз чоп бароварданд, ки дар он аввалин 

маротиба масъалаи људошавии вазифаи назорат аз вазифаи моликият 

муфассал омўхта шудааст. 

5. Солњои 1933-1934. ИМА: ќонун дар бораи ќогазњои ќимматнок, ки 

соли 1933 ќабул шуд, аввалин маротиба танзими бозори фондиро љорї 

намуд.  

6. Соли 1968. ИА директивањо оиди ќонунгузорї «Дар бораи 

ширкатњо» - ро ќабул кард. 

7. Ибтидои солњои 90-ум. – Шахшавии империяњои соњибкорї. 

Силсилаи моҷароҳо Британияи Кабирро ба ларза оварда, фурӯпошии як 

катор ширкатњо (Polly Peck, BCCI, Maxwell) ва фиребхӯрии сањњомон 

зарурияти мукаммалгардонии амали идоракунии корпоративиро бо 

маќсади њимояи манфиатњои сармоягузорон ба миѐн овард. 

8. Соли 1992. кумитаи Кэдбери кодекси аввалин оиди ҷанбаҳои 

молиявии идоракунии корпоративиро нашр мекунад (Британияи Кабир).  

Аз соли 1993 ширкатњои ба рўйхати биржањои фондии Британияи Кабир 

шомилбуда, оиди ичроиши Кодекс њисобот медоданд.  

9. 1992-2003 – њисоботњо оиди мушкилињои људогонаи идоракунии 

корпоративї ќабул карда шуданд, ки муњимтаринашон инњоянд: 
1) њисоботи Кинг оиди бањисобгирии њаматарафаи манфиатњои 

иштирокчиѐни корпоратсия (ЉАЉ); 

  2) њисоботи Рутман оиди назорати дохилї ва њисоботи молиявӣ 

(Британияи Кабир); 
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3) њисоботи Гринбери оиди мукофотонидани шахсони мансабдор 

(Британияи Кабир); 

4) њисоботи Хэмпел оиди идоракунии корпоративї (Британияи Кабир); 

5) њисоботи Вено оиди принсипњои асосии идоракунии корпоративї 

(Фаронса); 

6) маърўзаи Питерс, ки барои вайрон кардани стандартњои 

умумиќабулшудаи идоракунии корпоративї љавобгариро пешбинї мекунад 

(Нидерланд); 

7) ќонуни Сарбейнс-Оксли дар бораи ба њайати кумитаи аудит ворид 

кардани коршиносони молиявї (ИМА); 

8) Њисоботи  Хиггс оиди директорони гайрииљроия (Британияи Кабир). 

 Ќайд кардан зарур аст, ки пайдоиши унсурњои гуногуни идоракунии 

корпоративї ва ташаккули он дар умум бо мурури тањаввули шаклњои 

ташкилї-њуќуќї мегузашт. Аз ин рў ба фаъолияти сармояи оинномавии 

шаклњои ташкилї-њуќуќии гуногун диќќат дода, љавобгў будани онњоро ба 

принсипњои идоракунии корпоративї аз нуќтаи назари батартибовардаи 

маќомотњои илоракунї тањлил мекунем. (љадвали 1). 

Љадвали 1.  

Хусусияти шаклњои ташкилї-њуќуќї аз нуќтаи назари сармояи 

оинномавї ва маќомотњои идоракунанда  

Хољагињои 

рафиќона  

Љамъияти  

хољагӣ 

Ҷамъиятњои 

сањњомї  

Кооперативњои 

истењсолї  

Сармояи оинномавї  

Андухтӣ (ба 

њисса (сањм)-и 

муассисон 

таќсим карда 

шудааст) 

Андухтӣ  (ба њисса 

(сањм)-и муассисон 

таќсим карда 

шудааст) 

Сањњомї (ба 

шумораи муайяни 

сањмияњо таќсим 

карда шудааст.) 

Њарифона (аз 

иттињоди 

пардохтњои молї 

иборат аст) 

Маќомоти идоракунанда  

Маќомоти 

идоракунанда 

нестанд.  

Маљлиси умумии 

иштирокчиѐн – 

маќоми олии 

идоракунї; 

Маљлиси умумии 

сањњомон  – 

маќоми олии 

идоракунї; 

Маљлиси умумии 

аъзоѐн – маќоми 

олии идоракунї; 

Маќоми иљроия 
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маќоми иљроия 

метавонад њам 

якка ва њам 

коллегиалї бошад. 

(маќоми иљроияи 

якка метавонад аз 

њисоби 

гайрииштирокчиѐн 

интихоб шавад.) 

маќоми иљроия 

метавонад њам 

якка ва њам 

коллегиалї 

бошад. Маќоми 

стратегие, ки 

идоракунии 

умумиро амалї 

мекунад – шўрои 

директорон 

мебошад.  

(раѐсат). 

Њангоми 

зиѐдшавии 

шумораи 

иштирокчиѐни 

кооператив аз 50 

нафар метавонад 

маќоми стратегї-

Шўрои  нозирон 

ташкил карда 

шавад, ки 

идоракунии 

умумиро амалї 

мекунад.  

 

Саволҳои назоратӣ: 

1. Мафњум ва моњияти корпоратсияро шарҳ диҳед. 

2. Фарќиятњои асосии идоракунии корпоративї аз менељменти 

корпоративї дар чист? 

3. Вазифаи асосии идоракунии корпоративиро номбар кунед.  

4. Даври идоракунии корпоратсияро шарњ дињед. 

5. Кадом марњилањои пайдоиш, рушд ва ташаккули идоракунии 

корпоративиро метавонед људо кунед? 

6. Се марњилањои асосии ташаккули корпоратсияњоро људо кунед. 

7. Тавсифномањои шаклњои ташкилї-њуќуќиро аз нуќтаи назари сармояи 

оинномавї ва маќомоти идоракунї номбар кунед.  

Тестҳо оид ба мавзуъ: 

1. Функсияи асосии идоракунии корпоративӣ 

a) Таъмин намудани фаъолияти корпоратсия ба манфиати моликон, 

яъне саҳҳомоне, ки захираҳои молиявиро ба корпоратсия пешниҳод 

намудаанд; 

b) Таъмини фоидаи максималии корпоратсия; 

c) Таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии корпоратсия; 
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d) Таъмин намудани фаъолияти самараноки корпоратсия. 

2. Идоракунии корпоративӣ кадом вақт имконпазир гардид: 

a) Баъди қабул намудани кодекси идоракунии корпоративӣ; 

b) Баъди ҷудо шудани моликият аз идоракунӣ; 

c) Баъди тасдиқ намудани санадҳои қонунгузорӣ оид ба идоракунии 

корпоративӣ. 

3. Ҳамгироии муваққатии ташкилотҳо барои амалӣ намудани 

барномаи истеҳсолӣ ё иқтисодӣ, ки муттаҳидкунии захираҳои 

калонро талаб мекунад 

a) Консерн; 

b) Холдинг; 

c) Синдикат; 

d) Консорсиум. 

4. Қисми фоидаи соф, ки ба саҳҳомон барои ҳар як саҳмия пардохт 

карда мешавад 

a) Мукофот; 

b) Дивиденд; 

c) Фоиз; 

d) Бенефит. 

5. Мақоме, ки ба роҳбарии умумии ҷамъият ҷавобгар аст, стратегия ва 

вазифаҳои тиҷоратӣ, аз он ҷумла, нақшаи молиявии солона ва 

бизнес-нақшаро муайян мекунад 

a) Кумитаҳои шӯрои директорон; 

b) Хадамоти назоратӣ-тафтишотӣ; 

c) Маҷлиси умумии саҳҳомон; 

d) Комиссияи тафтишотӣ. 
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Лексияи 2. Тањаввули назарияњои идоракунии корпоративї 

1. Шароит ва сабабњои пайдоиши  идоракунии корпоративї 
2. Асосњои назариявии идоракунии корпоративї 

 

Идоракунии корпоративї чун зарурияти объективии пеш бурдани 

тиљорати азим ташкил шуда љараѐни тўлонии тањаввули корпоратсияњо 

ба он таъсир расонидааст. Дар давраи муайяне љомеаи байналхалќї 

маљбур шуд ба коркарди меъѐр ва стандартњои ягона даст занад, то 

љараѐни идора кардани сохторњои корпоратсияњо новобаста аз мавќеи 

љойгиршавии онњо якхела ва осон карда шавад.   

Тамоюли ташаккули корпоратсияњоро тањлил намуда, мутахассисон се 

марњилаи асосиро људо мекунанд. Њар як марњила аломатњои муњими 

корпоратсияњоро, ки дар он давра дар љамъият ба вуљуд омадаанд, 

инъикос менамояд.  

Марњилаи якум-ибтидои садсолаи ХХ-ро дар бар мегирад, ки 

корпоратсияњои дар рафти инќилоби саноатї пайдошуда чун моликияти 

соњибонашон қабул карда мешуданд. Чунин њисоб карда мешуд, ки онњо 

танњо бо маќсади таъмини боздењии воситањои ба онњо гузошташуда 

хизмат мекунанд.  

Марњилаи дуюми рушди иќтисодии корпоратсияњо дар корњои 

назариявии зерин, ки тањкурсии асосњои назариявии идоракунии 

корпоративиро ташкил карданд, инъикос ѐфтааст: 

 Асосњои назариявии идоракунии корпоративї дар худ унсурњои 

идоракунии ширкатро муттањид карда, тамоюлњои эњтимолии рушди 

ширкатро то сатњи тиљорати бузурги бисѐрсоња бо идоракунї ва сохтори 

муайяни ташкилии  истењсолот тамсилабандї мекунанд.  

Назарияи ширкат. Субъекти хољагидорро чун маљмўи омилњои 

истењсолот у = f (K, L) бањо медињад. Мафњуми субъекти хољагидор чун 

ташкилот дар фањмиши классикї, бо сохтори дохилии ташкилї ва муњити 

беруна, вуљуд надорад. Барои њамин низоми пўшидаи ташкилот, бе 

молрасонони беруна, бе низомномаи њуќуќї, бе таъсири муњити сиѐсї дар 
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назар дошта мешавад. Љараѐнњои мушкили маблаѓгузории субъектони 

хољагидорї, ки чун ќоида ќарзњои берунаро дар бар мегиранд, њамчунин 

барњам дода шудаанд.  

Дар давраи баъди љанги дуюми љањон консепсияи механистии 

корпоратсия вайрон карда шуд. Дар ин давра корпоратсия чун «организм» 

ќабул карда шуд.  

Ба ин давра чунин асосњои назариявии идоракунии корпоративї 

мувофиќ њастанд: 

Назарияи харољотњои транзаксионї. Харољоти транзаксионї – ин 

харољотхо (ошкор ва ѓайриошкор) барои таъмини иљроиши шартномањои 

беруна мебошанд. Хароҷотњо барои гузаронидани амалиѐтњои корї, 

њамчунин арзиши пулии ваќт барои кофтани шарики корї, бурдани 

музокирањо, бастани шартномањо ва иљроиши онњо ба харољотњои 

транзаксионї дохил мешаванд.  

Харољотњои транзаксионї дар ҳолатҳои зерин махсусан баланданд: 

 Истењсоли моли бењамто ба роњ монда мешавад; 

 Бозор бо талаботи номуайян ва њаракати пешгўинашавандаи нархњо; 

 Ассиметрияи иттилоот дар бозор.  

Паст кардани харољотњои транзаксионї тавассути њамгироии 

корпоратсияњо амалї шуда метавонад.   

Назарияи шартномањо. Назарияи мазкур асоси шартномавиии 

корпоратсияро ба назар гирифта, ба сохтори дохилиион диќќат медињад. 

Корпоратсия маљмўи муносибатњо байни коргарон, идоракунандагон ва 

соњибмулконро нишон медињад. Чун ќоида ин муносибатњо бо ќарордоду 

созишномањои расмї танзим карда мешаванд. Њатто агар муносибатњо бо 

ќарордоду созишномањои расмї танзим нашаванд њам, низоми 

созишномањои ѓайрирасмї - алоќамандии муайян бо 

молтаъминкунандагон, истеъмолкунандагон,  низоми мартабот байни 

коргарон ва идоракунандагон мављуданд. Ба њар њол дар давоми давраи 



Идоракунї дар корпоратсияњои байналхалќї 

13 
 

муайяни ваќт онњо ба таври кофї мустањкаманд ва  вайрон кардани онњо 

ба сари дигар иштирокчиѐн муљозотро меорад.  

Назарияи њуќуќи моликият. Мављудияти муњити дохилї ва берунии 

субъекти хољагидорро пешбинї мекунад ва фаъолияти онро дар муњити 

монанди худ тасвир менамояд. Дар чорчўбаи ин назария бар хилофи 

назарияи фирма мафњуми ширкат вуљуд дорад ва муњити институтсионалии 

ширкат бино карда мешавад.  

Назарияи агентї муносибатњои байни директорон ва сањњомонро чун 

муносибатњои ќарордодї нишон дода, механизми идоракунии 

корпоративиро бо асбобњои харољоти агентї дида мебарояд.  

Дар чорчўбаи назарияи агентї тамсилаи соли 1976 аз љониби 

иќтисодчиѐн Йенсен ва Меклингом пешнињод гардида, шўњрати васеъ касб 

намуд. Мувофиќи ин тамсила муносибатњои агентї – ин ќарордоде 

мебошад, ки мувофиќи он сардор зертобеъро бо маќсади иљрои амалиѐт бар 

нафъи худ ба кор таъмин мекунад ва ќисми њуќуќњои ќабули ќарори 

идоракуниро ба зертобеи худ медињад.  

Назарияи шарикон корпоратсияро чун системаи бузурги нобаробари 

маљмўи оддии унсурњои он – сањњомон, коргарон, истеъмолкунандагон, 

љамъиятњои мањаллї, андозсупорандагон ва дигарон инъикос мекунад. Яъне 

муноќишаи «соњибмулк-менељер» васеъ мегардад ва моњияти назарияи 

мазкур дар тањти назорати њатмии тарафњои манфиатдор будани 

роњбарияти ширкат ба њисоб меравад.  

Моњияти назарияи идоракунї дар он аст, ки њокимият аз болои 

корпоратсия бо менељери кироя тавассути директорони аз љониби сањњомон 

интихобшуда амалї карда мешавад ва онњо ба сањњомон њисоботдињанда 

мебошанд.  

Бисѐр будани соњибмулкон ба он оварда мерасонад, ки назорати воќеї 

ба дасти менељер мегузарад. Менељер соњиби ба истилоњ њуќуќи боќимонда 

мебошад. Чї ќадаре, ки дисперсияи њиссаи соњибмулкон зиѐд бошад, њамон 

ќадар бештар назорат дар дасти менељер мебошад. Бар замми ин ќайд карда 

мешавад, ки мушкилот аз он сар зад, ки соњибмулки ширкат вазифаи 
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доштанро нигоњ медорад, идоракунанда бошад, вазифаи идоракуниро, ки дар 

фаъолияти љории ширкат зоњир мегардад, соњиб мешавад.   

Назарияи ташкилотї дар назар дорад, ки бисѐр сохторњои ташкилї бо 

рафтори менељменти олї суст шуданд.  

Менељерони корпоратсияњо (дар натиљаи таќсимоти вазифањои 

моликият ва идоракунї) дар назорат манфиатњои шахсии зеринро доранд: 

 мувафаќќият, ќаноатмандии маънавї аз амалї кардани лоињањои 

бузург; 

 шўњрати шахсии менељер, болоравї дар мансаб; 

 имтиѐзњо; 

 сарпарастї (патронаж) – ба вазифањои муњим таъин намудани 

хешовандон ва дўстон; 

 мустаќиман баровардани дороињо аз корпоратсия.  

 Чун ќоида манфиатњои шахсї дар њар як вазифа шакли ба худ хосро 

доро мебошанд.  

 Азбаски идоракунандагон ба истењсолот наздиканд, онњо иттилооти 

бештар доранд ва иттилооти ба соњибмулкон пешнињодшавандаро 

метавонанд бо маќсади расидан ба њадафњои худ нодуруст нишон дињанд.    

Саволҳои назоратӣ: 

1. Кадом муњаќќиќон ба омўзиши масъалаи идоракунии корпоративї 

машѓул шудаанд? 

2. Мескон, Алберт ва Хедоури кадом тарњро пешнињод карданд? 

3. Назарияи фирма чиро бањо медињад? 

4. Назарияи ќарордод ба чї такя мекунад? 

5. Назарияи њуќуќи моликият чиро пешбинї мекунад? 

6. Назарияи агентї чиро меомўзад? 

7. Тамсилањои назарияи агентиро номбар кунед. 

8. Назарияи шарикон корпоратсияро чї тавр ифода мекунад? 

9. Моњияти назарияи идоракунї дар чист? 

10. Назарияи ташкилї чиро пешбинї мекунад? 
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Тестҳо оид ба мавзуъ: 

1. Мақоми олии идоракунии ҷамъият, ки дар он саҳҳомон қарорҳои 

муҳимро қабул ва тасдиқ менамоянд 

a) Шӯрои директорон; 

b) Кумитаҳои шӯрои директорон; 

c) Маҷлиси умумии саҳҳомон; 

d) Комиссияи тафтишотӣ. 

2. Вазифаи муҳим дар системаи идоракунии корпоративӣ ба ҳисоб 

меравад: 

a) Идоракунии корпоративии моликият ва сармоя; 

b) Идоракунии инноватсияҳо; 

c) Такмили сиѐсати корпоративӣ. 

3. Субъектони асосии идоракунии корпоративӣ: 

a) Шӯрои директорон; 

b) Саҳҳомон; 

c) Мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ; 

d) Менеҷмент. 

4. Хусусияти иқтисодии модели амрикоии идоракунии корпоративӣ: 

a) Тақсими сармояи саҳҳомӣ, майл ба гирифтани фоида дар давраи 

кӯтоҳмуддат; 

b) Консентратсияи баланди сармояи саҳҳомӣ, нақши калони бонкҳо 

ҳамчун саҳҳомон; 

c) Консентратсияи баланди сармояи саҳҳомӣ, дараҷаи баланди ҳамгироии 

саноат ва ҳамкориҳои зичи он бо бонкҳо; 

d) Консентратсияи баланди сармояи саҳҳомӣ, майл ба гирифтани фоида 

дар давраи кутоҳмуддат. 

5. Сохтори дузинагии шӯрои директорон хос аст, ба: 

a) Модели ҷопонии идоракунии корпоративӣ; 

b) Модели олмонии идоракунии корпоративӣ; 
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c) Модели амрикоии идоракунии корпоративӣ; 

d) Чунин сохтор вуҷуд надорад. 

 

Лексияи 3. Тамсилањо ва таљрибаи муосири идоракунии корпоративии 
байналхалќї 

1. Тамсилаи англо-америкої 
2. Тамсилаи немисї (Олмонї) 
3. Тамсилаи љопонї 
 

Тавсифот ва хусусияти тамсилањои байналхалќии идоракунии 

корпоративї ба монанди англо-америкої, олмонї ва љопонї чунинанд: 

Тамсилаи англо-америкої 

1. Самти пањншавии тамсила: 

Тамсилаи англо-америкої корпоратсияњои ИМА, Канада, Британияи 

Кабир, Австралия, Зелландияи навро фаро мегирад. 

2. Иштирокчиѐни асосии амалисозии тамсила. 

Иштирокчиѐни асосии тамсилаи англо-америкої идоракунандагон, 

директорон, сањњомон (асосан сармоягузорони институтсионалї), 

сохторњои њукуматї, биржањо, ташкилотњои худтанзимшаванда, 

фирмањои консалтингї, ки ба сањњомон ва корпоратсияњо 

хизматрасонињо оиди идоракунии корпоративї ва овоздињї бо 

бовариномаро пешнињод мекунанд, дохил мешаванд.  

Се иштирокчиѐни асосї – ин менељерон (идоракунандагон), 

директорон (шўрои директорон) ва сањњомон ба њисоб мераванд.  

3. Сохтори соњибии сањмияњо.  

Дар даврањои охир дар ИМА ва Британияи Кабир таѓйирот ба 

љониби зиѐд шудани шумораи сањњомони институтсионалї аз сањњомони 

инфиродї мушоњида карда мешавад. Зиѐд шудани шумораи сањњомони 

институтсионалї ба таќвияти нуфузи онњо оварда расонд.  Дар навбати 

худ ин дар ќонунгузорї низ таѓйиротњои зиѐдеро ба бор овард, ки ба 

фаъолгардии онњо чун иштирокчиѐни муносибатњои корпоративї 

мусоидат намуд.    
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4. Њайати Шўрои директорон.  

Дар Шўрои директорони бисѐр корпоратсияњои ИМА ва Британияи 

Кабир њам аъзоѐни «дохилї» («инсайдерњо») ва њам аъзоѐни «беруна» 

(«аутсайдерњо») дохил мешаванд. Инсайдер – шахсе мебошад, ки дар 

корпоратсия кор мекунад (менељер, иљрокунанда ѐ коргар), ѐ бо 

идоракунии корпоратсия алоќамандии зич дорад. Аутсайдер – ин 

шахсест, ки бо корпоратсия ва идоракунии он бевосита алоќаманд нест.  

Њаммаънои калимаи «инсайдер» метавонад «директори иљроия» 

шавад, њаммаънои калимаи «аутсайдер» бошад, «директори 

ѓайрииљроия» ѐ «директори мустаќил» аст.  

Ба таври анъанавї раиси Шўрои директорон ва директори иљроияи 

асосї (генералї) як шахс ба њисоб мерафт. Ин њолат бисѐр ваќт ба 

сўиистифода аз мансаб оварда мерасонд: љамъ шудани њокимият дар 

дасти як шахс (масалан ба Шўрои директорон шахсе роњбарї мекунад, 

ки њамзамон директори иљроияи асосї аст); ѐ љамъшавии њокимият дар 

дасти гурўњи шахсон (масалан, Шўрои директорон танњо аз инсайдерњо 

таъсис ѐфтааст); маъмурият ва шўрои директорон манфиатњои дигар 

сањњомонро сарфи назар карда, кўшиш мекунанд то њокимиятро ба 

муддати тўлонї дар даст нигоњ доранд. 

Айни замон њам корпоратсияњои амрикої ва њам корпоратсияњои 

англисї майл ба он доранд, ки ба Шўрои директорон њарчї зиѐдтар 

директорони мустаќилро ворид созанд.   

5. Талаботњо барои ифшои иттилоот.  

Аз њамаи мамлакатњое, ки тамсилаи англо-америкоии идоракунии 

корпоративиро истифода мекунанд, ИМА меъѐрњои сахти ифшои 

иттилоотро пешбинї мекунанд. Дар дигар мамлакатњое, ки тамсилаи 

англо-америкоии идоракунии крорпоративиро истифода мекунанд, ин 

меъѐрњо њамчунин баланданд, аммо на ба андозаи ИМА, ки дар он љо 

корпоратсияњо бояд намудњои гуногуни иттилоотро чоп кунанд.  Дар 

њисоботи солона ѐ дар рўзномаи маљлиси умумии њарсолаи сањњомон 

бояд чунин ахборотњо дохил карда шаванд: 
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– иттилооти молиявии њар семоња; 

– маълумот оиди сохтори сармоя; 

– маълумотнома дар бораи фаъолияти пешинаи директорони 

таъиншаванда (дар бар мегирад: ном, мансаби ишѓолкарда, 

муносибат бо корпоратсия, соњибӣ кардани сањмияњои 

корпоратсия); 

– њаљми маош (мукофотњо)–и директорони иљроия, инчунин маълумот 

оиди пардохти мукофотпулї ба панљ роњбарони аз њама баландмузд 

(номњои онњо бояд нишон дода шаванд); 

– маълумот оиди тамоми сањњомоне, ки зиѐда аз 5%-и сармояи 

сањњомиро дар ихтиѐр доранд; 

– маълумот оиди муттањидшавї ѐ азнавташкилкунии эњтимолї; 

– маълумот оиди таѓиротњои эњтимолї дар Оиннома; 

– номи шахсон ѐ ширкатњое, ки барои санљиши аудиторї даъват карда 

мешаванд.  

Дар Британияи Кабир ва дигар мамлакатњое, ки тамсилаи англо-

америкоиро истифода мебаранд, талаботњо ба ифшои иттилоот 

монанданд. Аммо њисобот њар нимсола пешнињод карда мешавад ва чун 

ќоида њаљми маълумотњои пешнињодшаванда аз рўи њамаи намудњо, аз 

љумла иттилооти молиявї ва маълумот дар бораи директорони 

таъиншаванда камтар мебошанд.  

Тамсилаи немисї (Олмонї) 

1. Самти пањншавии тамсила.  

Тамсилаи олмонї дар корпоратсияњои олмонї ва австриягї истифода 

бурда мешавад. Баъзе унсурњои ин тамсила дар Нидерландњо ва 

Скандинавия низ љой доранд. Инчунин баъзе корпоратсияњои Фаронса 

ва Белгия низ истифодаи баъзе унсурњои тамсилаи олмониро шурўъ 

намуданд.  

2. Иштирокчиѐни асосии амалисозии тамсила.  

Дар амалисозии тамсилаи олмонї наќши махсусро бонкњо мебозанд, 

зеро онњо сањњомони дарозмуддати корпоратсияњо ба њисоб мераванд. 
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Намояндаи бонкњо ба Шўрои директорон интихоб мешаванд ва 

намояндагии онњо дар њайати Шўрои директорон доимист. Бонкњо 

њамчун сањњом ва ќарздењ, эмитенти ќоѓазњои ќимматнок ва ўњдадорињои 

ќарзї, депозитарий ва агенти овоздињанда дар маљлиси умумии солонаи 

сањњомон баромад мекунанд.  

Азбаски дар тамсилаи олмонї Шўрои директорон маќоми дупалатагї 

аст, иштирокчиѐни асосї дар њар ду палата ќайд карда шудаанд: 

Маъмурият ва Шўрои назоратї. Маъмурият  (Шурои ичроия) аз 

менељерони корпоратсияњо таркиб ѐфтааст, Шўрои назоратї бошад, аз 

намояндагони коргарону хизматчиѐн ва сањњомони корпоратсияњо. 

Њарду палата људогона амал мекунанд-барои дар як ваќт иштироки як 

шахс њам дар Раѐсат ва њам дар Шўрои назоратї иљозат дода намешавад. 

3. Сохтори соњибии сањмияњо.  

 Сањњомони асосї дар Олмон бонкњо ва корпоратсияњо ба њисоб 

мераванд. Дар Олмон корпоратсияњо низ сањњом ба њисоб мераванд ва 

метавонанд дар дигар корпоратсияњо, ки ба гурўњи ба њам алоќаманди 

(тиљоратї ѐ саноатї) корпоратсияњо мансуб нестанд, маблағгузорињои 

дарозмуддат дошта бошанд.  

 Сармоягузорони хориљї то ваќтњои охир ба низоми олмонї 

таъсири зиѐд намерасониданд, аммо дар айни њол наќши онњо боло 

меравад.  

4. Њайати Шўрои директорон.  

 Чї тавре дар боло гуфта шуд, Шўрои директорон дар тамсилаи 

олмонї маќоми дупалатагї мебошад. Шўрои назоратї Раѐсатро таъсис 

ва барњам медињад, ќарорњои роњбариятро тасдиќ мекунад ва ба Раѐсат 

тавсияњо медињад. Шумораи аъзоѐни Шўрои назоратї бо ќонун муайян 

карда мешавад. Дар корпоратсияњои на он ќадар калон (шумораи 

камтар аз 500) сањњомон тамоми Шўрои назоратиро интихоб мекунанд. 

Дар корпоратсияњои миѐна (андозаи корпоратсияњо аз хаљми фондњо, 

воситањо ва шумораи кормандон вобаста аст) кормандон сеяки Шўрои 

назоратиро, ки аз 9 нафар иборатанд, интихоб мекунанд. Дар 
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корпоратсияњои калон кормандон нисфи Шўрои назоратии иборат аз 20 

нафарро интихоб мекунанд.   

5. Талабот ба ифшои иттилоот. 

 Дар Олмон ќоидањои љиддии ифшои иттилоот кор карда 

шудаанд. Корпоратсияњо дар њисоботи солона ѐ дар маљлисњои умумї 

иттилооти зеринро пешнињод мекунанд: 

– њисоботи молиявї барои њар нимсола; 

– маълумот дар бораи сохтори сармоя; 

– маълумоти мањдуд дар бораи њар номзади Шўрои назоратї  (бо 

нишон додани ному насаб, суроѓа, љои кор ва вазифаи 

ишѓолкарда); 

– маљмўи иттилоот дар бораи мукофотпулии ба аъзоѐни Раѐсат 

ва Шўрои назоратї пардохтшаванда; 

– маълумот дар бораи сањњомоне, ки зиѐда аз 5%-и сањмияњоро 

дар даст доранд; 

– маълумот оиди якљояшавї ѐ азнавташкилкунии эњтимолї; 

– таѓиротњои эњтимолї ба Оиннома; 

– номи шахсон ѐ ширкатњое, ки барои санљиши аудиторї даъват 

мешаванд.  

Тамсилаи љопонї 

Самти пањншавии тамсила.  

Тамсилаи љопонї махсусан бо таљрибаи љопонї дар пайвастагї бо 

анъанањои љопонї таъсис ѐфтааст, аз ин рў он танњо дар мамлакати 

мазкур пањн мешавад.  

1. Иштирокчиѐни асосии амалисозии тамсила.  

 Низоми љопонии идоракунии корпоративї бисѐрљониба буда, дар 

атрофи бонки асосї ва шабакаи молиявї-саноатї ѐ кейресу асос ѐфтааст.  

 Бонки асосӣ ва кейресу – ин ду унсури њархела, аммо якдигарро 

пурракунандаи тамсилаи љопонї ба шумор мераванд. Ќариб тамоми 

корпоратсияњои љопонї бо бонки асосии худ муносибатњои мустањкам 

доранд. Бонк барои муштариѐни корпоративии худ ќарзњо, 
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хизматрасонињо оиди баровардани облигатсияњо, сањмияњо, бурдани 

њисобњо ва хизматрасонињои консалтингиро пешнињод мекунад.   

Бисѐр корпоратсияњои љопонї инчунин бо шабакаи корпоратсияњои 

бо онњо алоќаманд робитањои мустањками молиявї доранд. Чунин 

шабакањо бо сармояи оинномавї ва ќарзии умумї, тиљорати молу 

хизматрасонињо ва алоќањои кории гайрирасмї тавсиф карда мешаванд.  

Онњо «кейресу» ном доранд.  

Сиѐсати иќтисодии давлатї низ дар идоракунии љамъиятњои 

сањњомии љопонї наќши асосї мебозад. Аз солњои 30-юми асри ХХ сар 

карда, њукумати Љопон сиѐсати фаъоли иќтисодиро амалї мекунад, ки ба 

расонидани ѐрї ба корпоратсияњои љопонї равона карда шудааст. Ин 

сиѐсат намояндагии расмї ва ѓайрирасмии њукуматро дар Шўрои 

корпоратсия њангоми дар њолати бади молиявї будани он дар назар 

дорад.  

Иштирокчиѐни асосии тамсилаи љопонї бонки асосї, ки бо 

корпоратсия алоќаманд аст, корпоратсия ѐ кейресу, раѐсат ва њукумат 

мебошанд.  

2. Сохтори соњибии сањмияњо. 

Дар Љопон бозори сањмияњо пурра дар ихтиѐри ташкилотњои 

молиявї ва корпоратсияњо мебошад. Дар давраи баъдиљангї дар Љопон 

шумораи сањњомони институтсионалї рў ба афзоиш нињод. Соли 1990 

ташкилотњои молиявї (ширкатњои суѓурта ва бонкњо) ќариб 43%, 

корпоратсияњо (ба ѓайр аз ташкилотњои молиявї) – 25% ва 

сармоягузорони хориљї ќариб 3 %-и бозори фондии Љопонро ишѓол 

мекарданд.  

3. Њайати Шўрои директорон.  

Шўрои директорони корпоратсияњои љопонї ќариб пурра аз 

иштирокчиѐни дохилї, яъне директорони иљроия, идоракунандагон, 

роњбарони шўъбањои калони корпоратсия ва Раѐсат иборат аст.  
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Шўрои директорони корпоратсияњои љопонї, чун ќоида аз ИМА, 

Британияи Кабир ѐ Олмон зиѐдтар мебошанд. Шўрои миѐнаи љопонї аз 

50 аъзо иборат аст.  

Агар њаљми фоидаи корпоратсия дар давоми муддати зиѐд паст 

шавад, бонки асосї ва аъзоѐни кейресу метавонанд директоронро аз 

вазифа гирифта, номзадњои худро пешнињод кунанд. Дигар зуњуроти 

хоси Љопон –ин ба њайати Шўрои диреторони корпоратсияњо таъин 

намудани кормандони собиќи вазорату идорањо ба њисоб меравад. 

Масалан Вазорати молия метавонад мансабдори собиќи худро ба Шўрои 

директорони бонк таъин намояд. Дар тамсилаи љопонї њайати Шўрои 

директорон аз њолати молиявии корпоратсияњо вобастагї дорад.  

4. Талаботњо дар бораи ифшои иттилоот.  

 Талабот ба ошкорнамоии иттилоот дар Љопон нињоят љиддї аст. 

Корпоратсияњо доир ба худ бояд чунин маълумотњоро расонанд:  

– маълумоти молиявї (њар нимсола); 

– маълумот оиди сохтори сармоя; 

– маълумот дар бораи њар як аъзои Шўрои директорон (бо наму 

насаб, вазифаи ишѓолкарда, муносибат бо корпоратсия, соњибии 

сањмияњои корпоратсияњо); 

– маълумот оиди мукофотпулињои нисбатан калони ба коргарони 

иљроия ва аъзоѐни Шўрои директорон пардохтшуда;  

– маълумот дар бораи якчояшавї ѐ азнавташкилкунии эњтимолї; 

– таѓиротњои эњтимолї ба Оиннома; 

– номи шахсон ѐ ширкатњое, ки барои аудит љалб карда мешаванд.  

Саволҳои назоратӣ: 

1. Моњияти харољотњои транзаксиониро шарњ дињед. 

2. Моњияти тамсилаи Англо-америкої дар чист? 

3. Моњияти тамсилаи немисї (олмонї) дар чист? 

4. Моњияти тамсилаи љопонї дар чист? 
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5. Тањлили ќиѐсии тамсилањоро гузаронед: монандї, фарќият, 

перспективаи тараќќиѐт. 

6. Се хусусияти асосии тамсилаи немисиро номбар кунед.  

Тестҳо оид ба мавзуъ: 

1. Дар модели олмонии идоракунии корпоративӣ ба шӯрои нозирон 

намояндаҳои кӣ дохил мешаванд 

a) Коллективи меҳнатӣ; 

b) Саҳҳомон; 

c) Бонкҳо; 

d) Ҳукумат. 

2. Дар модели ҷопонии идоракунии корпоративӣ намояндаҳои 

Ҳукумат дохил мешаванд ба ҳайати: 

a) Раѐсати корпоратсия; 

b) Шӯрои директорон; 

c) Шӯрои нозирон; 

d) Саҳҳомон. 

3. «Кейресу» - қисми таркибии  

a) Модели англо-америкоии идоракунии корпоративӣ; 

b) Модели ҷопонии идоракунии корпоративӣ; 

c) Модели олмонии идоракунии корпоративӣ. 

4. Хусусиятҳои модели олмонии идоракунии корпоративӣ: 

a) Майл ба ҳадафҳои дарозмуддат, нақши калон ба ба иттиҳодҳои 

ғайрирасмӣ – иттифоқҳо, ассотсиатсияҳо, кейресу тааллуқ дорад; 

b) Майл ба бахшҳо фоидаовар, осонии воридшавӣ ва баромадани 

сармоягузорон; 

c) Майл ба ҳадафҳои дарозмуддат, нақши калони бонкҳо ҳамчун 

саҳҳомон; 

d) Майл ба ҳадафҳои кӯтоҳмуддат, саҳҳомон кӯшиш мекунанд зиѐдтар 

дивиденд ба даст оранд. 
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5. Хусусиятҳои фарҳангӣ-таърихии модели ҷопонии идоракунии 

корпоративӣ: 

a) Майл ба шарикӣ ва ҳамкорӣ, нақши калони бонкҳо дар фаъолияти 

корпоратсияҳо; 

b) Майл ба индивидуализми шахсӣ, дараҷаи пасти дахолати давлат; 

c) Майл ба муттаҳидии иҷтимоӣ, низоми кирояи якумра; 

d) Майл ба индивидуализми шахсӣ, дараҷаи баланди дахолати давлат. 

 

Лексияи 4. Механизм ва хусусияти фаъолияти корпоратсияњои 
байналхалќї 

1. Мафњуми корпоратсия чун субъекти хољагидор, принсипњои ташкилї 
2. Стратегияњои рушди њамгироии корпоратсияњо 
3. Шакл ва намудњои њамгироии корпоратсияњо 
 

Моњияти нисбатан пањншудаи корпоратсия – ин ташкилоте 

мебошад, ки дар назди худ њадафњои муайян гузошта, ба манфиати 

љамъият амал мекунад, дорои њуќуќњои муайян буда шахси њуќуќї ба 

шумор меравад, доиман фаъолият мекунад ва љавобгарии мањдуд дорад. 

Азбаски дар ќонунгузорї мафњуми  «корпоратсия» расман ќайд 

нашудааст, тавзењи дурангаи ин мафњум љой дорад. Аз рўи як аломат 

тамоми субъектони хољагидор, ки ташкилоти тиљоратї ба њисоб мераванд 

ва дар асоси узвият ташкил мешаванд, аз рўи дигар  аломат танњо 

љамъиятњои сањњомї ба корпоратсияњо тааллуќ доранд.   

Дар Тољикистон корпоратсия метавонад њам љамъияти сањњомии 

мустаќил бошад ва њам чун яке аз шаклњои муассисањои болои фирмавї 

шинохта шавад.  

Корпоратсияе, ки ба сифати њадафи худ њамгироиро ќабул кардааст, 

амалисозии марњилањои муайяни дурнамои њамгироиро иљро мекунад. 

Дурнамои њамгироии рушди корпоратсия ба се марњилаи амалисозї 

таќсим мешавад (расми 1).  
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Марњилаи 1  
Лоињакашии 

ташкилї 
/кор карда 

баромадани наќшаи 
рушди њамгирої/ 

 

Санъати васеъшавї  
Васеъшавї ва рушди 
самтњои истењсолот  

 

Стратегияи такмилдињї                   
маҳдудкунии оќилонаи 

самти фаъолият 

Афзоиши 
дохилї  

Њангоми 
кофї 

будани 
захирањои 

худї  

Шарикии 
стратегї  
Њангоми 
афзалият 
доштани 

идора 
кардани 

муштараки 
лоињањо.  

Барњамдињї 
ќатъ 

кардани 
амалисозии 
лоиња дар 

доираи 
корхона 

Људокунї  
људо 

кардани 
активњои 

стратегї ба 
ќатори 

тиљорати 
ѓайриасосї  

Марњилаи 2  
Амалисозии лоиња  

/амалисозии 
маросими њамгирої 

дар самти 
интихобкардашуда/  

 
 
– Якљояшавї  
– Њамроњшавї  
 
 

 
- барњамди-
њӣ  
- азнавташ- 
килшавї  

 
- људошавї  
- таќсимша-
вї  

 
Марњилаи 3 

Мониторинги 
фаъолияти њамгирої 
/пайгирї намудани 

натиљањои њамгирої/  

 
Самараи миќѐс  

Самараи сарфакории харољотњои транзаксионї   
Самараи синергия 

гирифтани самара ба пайдошавии бартарияти 
раќобатпазирї баробар аст.  

Расми 1. Намудњои рушди дурнамои њамгирої 

 

Аммо дар низоми иќтисодї-њуќуќии ватанї мањз љамъиятњои 

сањњомї бо мафњуми умумиќабулшудаи корпоратсияњо дар амалияи 

хољагї ва њуќуќии љањонї якранганд.  

Амалисозии лоиња тибќи низомномаи маросими бо ќонунгузорї 

муайяншуда гузаронида мешавад.  

1.Якљояшавї. Тањти мафњуми якљояшавї бавуљудоии љамъияти нав 

дар асоси ба он додани тамоми њуќуќу ўњдадорињои якчанд љамъиятњо, 

ки дар бораи муттањидшавї ќарор ќабул кардаанд, фањмида мешавад.    

2. Њамроњшавї. Њамроњшавї ин ќатъ намудани фаъолияти љамъият 

бо додани тамоми њуќуќу ўњдадорињои он ба дигар љамъият мебошад.  

3. Барњамдињї. Барњамдињии љамъият, ќатъ намудани фаъолияти он 

бе додани њуќуќу ўњдадорињои он ба дигарон мебошад.  
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4. Азнавташкилшавї. Љамъият метавонад ба љамъияти масъулияташ 

мањдуд, кооперативи истењсолї ва ба шарики ѓайритиљоратї табдил 

ѐбад.  

5.Таќсимот. Ќатъ намудани фаъолияти ташкилот ва додани њуќуќу 

ўњдадорињои он ба љамъиятњои азнав ташкилшаванда мебошад.  

6.Људошавї. Таксимшавї њолате мебошад, ки як ѐ якчанд љамъиятњо 

ташкил мешаванд ва ќисми њуќуќу ўњдадорињои ташкилоти онњоро 

таќсимкунанда ба онњо мегузарад бе ќатъ гардонидани фаъолияти он.  

Аз тамоми гуногуншаклињои мављудбудаи њамгироињои тиљорати 

корпоративї људо намудани шаклњои њамгироии уфуќї, амудї ва 

корпоратсияњои шакли конгломерат ба маќсад мувофиќ аст.  

Сохторњои корпоративии дар асоси њамгироии амудї таъсиѐбанда 

тамоюли муттањидшавии кўшишњои корхонањои як соњаро инъикос 

мекунанд. Зеро мутамарказ ва ѓункунии сармоя инъикоси худро дар 

мустањкамшавии субъектони хољагидор , аз он љумла, бо роњи љалб 

намудани сармояи иловагї аз њисоби муттањид намудани сохторњои 

якхела, меѐбад.  

Дар марњилаи муайяни тараќќиѐт тамоюли тамаркази сармоя ба 

соњањои истењсолоти аз љињати технологї алоќаманд пањн мегардад. Ин 

њолат дар тараќќиѐти њамгироии амудї инъикоси худро меѐбад.  

Ба маънои томаш њамгироии амудї њамкории мутаќобили 

субъектони хољагидори сохтори корпоративиро мефањмонад, ки 

мањсулоти якеи онњо ба дигараш ба сифати ашѐи хом баромад мекунад. 

Яъне амалисозии вазифањои истењсолии корпоратсия дар асоси усулњои 

ташкилии пай дар њам, ки ба такмил, истењсолот ва баромадани 

самаранок ба бозори молњои аз љињати технологї мураккаб 

алоќаманданд, таъмин карда мешавад.  

Њамгироии амудї метавонад дар самти фарогирии истењсоли ашѐи 

хом бо пайвастшавии истењсоли мањсулотњои асосї рушд кунад. Дар 

таљрибаи хољагидорї онро баъзан ваќт њамгироии боло бароянда низ 
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меноманд. Агар рушди њамгироии амудї ба самти фарогирии низоми 

фурўш њаракат кунад-њамгироии поѐнраванда мебошад.  

Иттињодњои конгломератї низ васеъ пањн шудаанд, ки сохторњо 

оиди истењсол ва фурўши мањсулоти аз љињати технологї алоќаманд 

набударо дар бар мегиранд. Яъне сухан дар бораи њамгироии якдигарро 

пурракунанда ѐ диверсификатсияи истењсолот меравад. Бурди иќтисодии 

сохтори диверсификатсияшудаи корпоративї (конгломерат), пеш аз њама 

дар фарќи ваќти гардиши сармояи соњањои гуногун мебошад. Ба 

шарофати ин имконият пайдо мешавад, самти воситањоро аз 

истењсолоте, ки рў ба пастшавї дорад, ба истењсолоти дар њоли рушд 

ќарордошта равона кунанд. Диверсфикатсия барои пушти сар кардани 

таѓирѐбии мавсимии фурўш ѐрї мерасонад, сарчашмаи ѓасбкунї аз 

њисоби иќтидорњои истењсолии истифоданашуда мебошад, имконият 

медињад, то сармоя бо роњи таѓйири самти захирањои худї нав карда 

шавад, харољотњои ба раќобат алоќаманд бударо кам мекунад. 

  Аз тамоми гуногуншаклињои њамгирої метавон се навъи 

иттињодияњои бавуљудояндаро људо кард:  

1) њамгирої дар асоси муносибатњои моликиятї;  

2) њамгирої дар асоси љамъкунии назорат аз болои захира ва 

хизматрасонињо;  

3) њамгирої дар асоси марказонияти ихтиѐрии баъзе салоњиятњои 

њокимиятї аз љониби иштирокчиѐни сохтор.  

Тамоми сохторњои корпоративиро аз рўи мустаќилияти шахсони ба 

иттињод шомилбуда, ба се гурўњи асосї људо мекунанд: 

1. Аъзоѐни иттињод њуќуќ ва мустаќилияти худро пурра нигоњ 

медоранд, худи сохтор бо сабаби якхела будани њуќуќњои 

иштирокчиѐни он хислати симметрї дорад.  

2. Иттињоди корхонањои ќисман тобеъ, ваќте ки иштирокчиѐн бо 

њамдигар бо њаљми нопурраи фаъолият алоќаманданд ва дар доираи 

идоракунї мухториятро нигоњ медоранд.  



Идоракунї дар корпоратсияњои байналхалќї 

28 
 

3. Иттињоди иштирокчиѐни аз њамдигар вобаста, бо додани ќисми 

вазифањои идоракунї аз як иштирокчї ба дигараш.  

Саволҳои назоратӣ: 

1. Принсипњои асосии идоракунии корпоративии Ташкилоти 

њамкорињои иќтисодї ва тараќќиѐтро номбар кунед. 

2. Идоракунии корпоративї дар Тољикистон бо чї танзим карда 

мешавад? 

3. Корпоратсия чун шакли самараноки њамгирої дар иќтисодиѐти 

бозорї. 

4. Нишонањои асосии корпоратсияи муосир. 

 

Тестҳо оид ба мавзуъ: 

 

1. Механизмҳои дохилии идоракунии корпоративӣ: 

a) Шӯрои директорон; 

b) Механизми назорати бозори молиявӣ; 

c) Қонунгузории корпоративӣ; 

d) Кодексҳои рафтори корпоративӣ. 

2. Синоними гуруҳҳои молиявӣ-саноатӣ дар Ҷопон: 

a) «чеболи»;  

b) «сюдани»;  

c) «кейресу»;  

d) «дзайбасу». 

3. Гудвилл – ин: 

a) Усули муттаҳид намудани сармояҳо дар вақти муттаҳидшавӣ; 

b) Хароҷот барои гузаронидани амалиѐт, к ибо муттаҳид намудани 

сармояҳо алоқаманд аст; 

c) Обурӯи корхона; 

d) Хароҷотҳои корхона. 

4. Ҳадафҳои идоракунии корпоративӣ: 

a) Ташкили корхона бо мақсади фурӯхтани минбаъдаи он; 

b) Идоракунии самараноки моликият; 
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c) Фаъолияти хоҷагидории самаранок барои гирифтани фоида; 

d) Фаъолияте, ки ба фурӯбарии дигар корхонаҳо равона карда шудааст. 

 

Лексияи 5. Маќомотњои идоракунии корпоратсияњои байналхалќї 
1. Маљлиси умумии сањњомон 
2. Шўрои директорон 
3. Маќомотњои иљроияи љамъият 
4. Котиби корпоративї 

Маљлиси умумии сањњомон, маќоми олии идоракунї дар љамъияти 

сањњомї ба њисоб меравад. Љамъияти сањњомї бояд њар сол, аммо на 

тезтар аз 2 моњ ва на дертар аз 6 моњи баъди анљоми соли молиявї  

маљлиси умумии сањњомонро гузаронад.  

Дар ќонун «Дар бораи љамъияти сањњомї» њуќуќи маљлиси умумии 

сањњомон муайян карда шудааст, яъне дар он тамоми масъалањои ба 

вазифањои маљлиси умумии сањњомон дахлдошта оварда шудаанд: 

 Тасдиќ намудани низомнома ва даровардани таѓирот ба он; 

 Азнавташкилкунии љамъият (якљояшавї); 

 Барњамдињии љамъият; 

 Муайян намудани шумораи њайати Шўрои директорон, интихоб 

намудани аъзоѐни он ва пеш аз мўњлат ќатъ намудани ваколатњои онњо; 

 Зиѐд намудани њаљми сармояи оинномавї бо роњи зиѐд намудани 

арзиши номиналии сањмияњо ѐ бо роњи љойгир кардани сањмияњои 

иловагї агар ин амалиѐт тибќи оиннома ба ваколати Шўрои директорон 

вогузор карда нашуда бошад; 

 Ташкили маќоми иљроияи љамъият, пеш аз мўњлат ќатъ намудани 

ваколатњои он, агар њал кардани ин масъалањо тибќи оиннома ба 

ваколати Шўрои директорон вогузор нашуда бошанд; 

 интихоби аъзоѐни комиссияи тафтишотии љамъият ва пеш аз 

мўњлат ќатъ намудани ваколатњои онњо; 

 тасдиќ намудани аудитори љамъият; 

 пардохти (эълони) дивидендњо аз рўи натиљањои семоњаи якум, 

нимсола, нўњмоња ва соли молиявї; 
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 тасдиќи њисоботњои солона, њисобдории солонаи муњосибї ва 

таќсими фоида; 

 муайян намудани ќоидаи гузаронидани маљлиси умумї; 

 таќсим ва муттањид кардани сањмияњо; 

 ќабули ќарорњо оиди тасдиќи додугирифтњои калон; 

 ќабули ќарор оиди иштирок дар ширкатњои холдингї, гурўњњои 

молиявї-истењсолї, ассотсиатсия ва дигар иттињодияњои ташкилотњои 

иќтисодї.  

Сањмияи овоздињандаи љамъият сањмияи оддї ба њисоб меравад.  

Шўрои директорон (шўрои назоратии љамъият) идоракунии умумии 

фаъолияти љамъиятро, ба истиснои вазифањои тибќи ќонун ба ваколати 

маљлиси умумии сањњомон вогузоршуда, амалї месозад.  

Дар љамъиятњое, ки шумораи сањњомон – дорандагони сањмияњои 

овоздињанда аз 50 кам бошад, оиннома метавонад пешбинї намояд, ки 

вазифањои Шўрои директоронро маљлиси умумии сањњомон иљро мекунад. 

Бо ќарори маљлиси умумии сањњомон ба аъзоѐни Шўрои директорон дар 

замони иљрои вазифањои худ мукофотпулињо пардохт карда шуда, 

харољотњои бо иљрои вазифаи аъзои Шўрои директорон алоќаманд 

руйпўш карда мешаванд.  

Ба салоњияти Шўрои директорон масъалањои зеринро дохил 

мекунанд: 

1. муайян намудани самтњои фаъолияти љамъият, аз он љумла тасдиќ 

намудани буљаи солона, дурнамо ва барномаи рушди љамъият; 

2. тасдиќи рўзномаи маљлиси умумии сањњомон, таъин намудани 

санаи гузаронидани он; 

3. тасдиќи пешакии њисоботи солонаи љамъият; 

Ба салоњияти Шўрои директорон чунин масъалањоро дохил мекунанд: 

4. ќабули ќарор оиди баровардани ќоѓазњои ќимматнок, проспекти 

эмиссияи ќоѓазњои ќиматнок; 

5. бадастории ќоѓазњои ќиматноки аз тарафи љамъият баровардашуда; 
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6. тасдиќи баќайдгирандаи љамъият ва шартњои ќарордод бо он, ќабул 

намудани ќарор оиди ќатъ кардани ќарордод бо он; 

7. тавсияњо оиди њаљми дивидендњо, шакли онњо ва мўњлати пардохт; 

8. самти истифодаи фонди захиравї ва дигар фондњои љамъият; 

9. назорат аз болои истифода бурдани чорабинињои назорати дохилї; 

10. тавсияњо оиди њаљми љубронпулї ва мукофотпулињо ба аъзоѐни 

комиссияи тафтишотии љамъият, тасдиќи шартњои ќарордоди бо 

аудитор басташаванда, аз он љумла, муайян намудани нархи пардохти 

хаќќи хизмати ў.  

11. розї шудан бо харидорї ва фурўхтани моликият, ки аз 25 то 50%-и 

арзиши балансии дороињои љамъиятро ташкил мекунанд; 

12. розї шудан дар амалї кардани додугирифт, ки дар он манфиат аст; 

13. ташкил ва барњамдињии филиал, намояндагињо ва тасдиќи пешакии 

номзадњо ба вазифаи сарварии онњо; 

14. таъин намудани директори генералии љамъият ва муайян кардани 

мўњлати ваколатњои он; 

15. интихоб (азнавинтихоб) кардани раиси Шўрои директорон ва 

љонишини ў; 

16. таъсиси садорат, муайян намудани мўњлати ваколатњои он ва пеш 

аз мўњлат ќатъ кардани ваколатњои он; 

17. ташкил кардани кумитањои доимоамалкунанда ѐ муваќќатии 

Шўрои директорон ва тасдиќи дастуруламали дохилї оид ба онњо; 

18. таъин ва аз вазифа озод намудани котиби корпоративии љамъият, 

тасдиќи дастуруламали дохилї дар бораи дастгоњи котиби корпоративї; 

19. ќабул намудани ќарор дар бораи иштироки љамъият дар дигар 

ташкилотњо бо роњи харидорї ва фурўхтани сањмияњои њиссаи дигар 

ташкилотњо, инчунин бо роњи гузоштани сањми иловагї дар сармояи 

оинномавии ин ташкилотњо; 

20. тасдиќи њуљљати дохилї дар бораи ифшои иттилоот дар љамъият.  

Роњбарї кардан ба фаъолияти љории љамъият ба ѓайр аз масъалањои 

ба ваколати маљлиси умумї ё Шўрои директорон вогузоршуда. Ташкили 
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иљрои ќарорњои маљлиси умумї ва Шўрои директорон аз тарафи 

маќомоти иљроияи яккаи љамъият (директор, директори генералї) ѐ 

маќомоти иљроияи яккаи љамъият ва маќомоти иљроияи коллегиалї 

(Садорат) амалї карда мешавад.  

Маќомотњои иљроия њисоботдињанда мебошанд, ба: 

– Шўрои директорон;  

– Маљлиси умумии сањњомон; 

Директори генералї ва Садорат метавонанд аз тарафи маљлиси 

умумии сањњомон ва Шўрои директорон интихоб карда шаванд, агар ин 

аз љониби оинномаи љамъият муайян карда шуда бошад.  

Салоњиятњои директори генералї: 

 Аз љониби љамъият бе ваколатнома фаъолият мекунад ва 

манфиатњои онро намояндагї мекунад; 

 Аз номи љамъият додугирифтро анљом медињад; 

 Рўйхати мансабњоро тасдиќ мекунад; 

 Фармон ва ќарорњо содир мекунад, ки иљроишашон аз љониби 

тамоми кормандони љамъият њатмист; 

 Вазифањои роњбари садоратро иљро мекунад, агар ин мансаб дар 

љамъият ташкил шуда бошад.  

Ба ќатори навигарињои дар Кодекси рафтори корпоративї 

мављудбуда, ба ширкатњои сањњомї тавсия кардани доштани шахси 

мансабдор-котиби љамъият (котиби корпоративї) мавҷуд аст. Вазифаи 

асосии он назорат кардани иљрои тамоми талаботњои тартиботи 

љамъият аз љониби маќомот ва шахсони мансабдори љамъият мебошад, 

ки амалишавии њуќуќу манфиатњои сањњомони љамъиятро кафолат 

медињанд. Тартиби интихоб (таъин)-и котиби љамъият ва ўњдадорињои 

он бояд дар оинномаи љамъият нишон дода шаванд.  

Дар умум ба вазифањои котиби љамъият метавон ворид кард: 
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1. таъмин кардани тайѐрї ва гузаронидани маљлиси умумии сањњомон 

тибќи талаботњои ќонунгузорї, оиннома ва дигар њуљљатњои дохилї дар 

бораи гузаронидани маљлиси умумии сањњомон;  

2. Тайѐр намудан ва гузаронидани маљлиси Шўрои директорон 

мувофиќи талаботњои ќонунгузорї, оиннома ва дигар њуљљатњои 

дохилии љамъият; 

3. Мусоидат кардан ба аъзоѐни Шўрои директорон дар амалисозии 

вазифањои онњо; 

4. Таъмини кушодан (пешнињод)-и иттилоот дар бораи љамъият ва 

нигоњдории њуљљатњои љамъият; 

5. Тафтиши лозимии мурољиати сањњомон, њал кардани муноќишањои 

алоќаманд бо њуќуќи сањњомон аз тарафи љамъият; 

6.  Ба раиси Шўрои директорон хабар додан дар бораи тамоми 

њолатњои ба риояи маросимњое, ки таъмини иљроишашон бар зиммаи 

котиби корпоративї аст, монеа эљод мекунанд;  

7. њамкорї бо маќомоти назоратї, аудиторон, ќарздињандањо ва дигар 

шахсони манфиатдор; 

8. таъмини риояи ќонунгузории лозима аз љониби ширкат.  

Саволҳои назоратӣ: 

1. Иттињодияњои корпоративї. 

2. Хусусияти тамсилањои муосири идоракунии корпоративї. 

3. Бењтарсозии сохтори ташкилии корпоратсияњо. 

4. Алоќамандї ва идоракунии самараноки маќомоти идоракунии 

корпоратсия. 

5. Роњњои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корпоратсия. 

Тестҳо оид ба мавзуъ: 

1. Шӯрои директорон: 

a) Роҳбарии умумӣ (стратегӣ)-и фаъолияти ҷамъияти саҳҳомиро амалӣ 

мекунад; 

b) Мақоми олии идоракунии ҷамъияти саҳҳомӣ ба шумор меравад; 



Идоракунї дар корпоратсияњои байналхалќї 

34 
 

c) Фаъолияти ҷории ҷамъияти саҳҳомиро роҳбарӣ менамояд; 

d) Эмиссияи саҳмияҳои ҷамъияти саҳҳомиро амалӣ менамояд. 

2. Ба салоҳияти шӯрои директорон дохил мешавад: 

a) Муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҷамъияти 

саҳҳомӣ; 

b) Интихоби раѐсат ва назорат аз болои фаъолияти онҳо; 

c) Муайян намудани ҳайати миқдории шурои директорони ҷамъият, 

интихоби аъзоѐни он; 

d) Қабули қарор оиди азнавташкилкунии ҷамъияти саҳҳомӣ. 

3. Аъзоёни шӯрои директорон интихоб карда мешаванд: 

a) Аз тарафи менеҷменти ҷамъияти саҳҳомӣ; 

b) Аз тарафи раиси шӯрои директорон; 

c) Аз тарафи маҷлиси умумии саҳҳомон; 

d) Аз тарафи муассисони ҷамъияти саҳҳомӣ. 

4. Директори мустақил – ин: 

a) Аъзои шӯрои директорон, ки аз вазифаҳои идоракунӣ озод карда 

шудааст ва дар ҷамъияти саҳҳомии мазкур шахсони ба фаъолияти 

ширкат бевосита таъсиррасон (аффилированный лицо) надорад; 

b) Аъзои шӯрои директорон, ки ҳуқуқҳои саҳҳомони миноритариро ҳимоя 

мекунад; 

c) Аудитори мустақил; 

d) Намояндаи давлат. 

 

Лексияи 6. Низоми ифшои иттилоот дар корпоратсияњои байналхалќї 
1. Низоми ифшои иттилоот 
2. Ифшои иттилоот дар марњилањои эмиссия 
3. Њисоботи солона дар низоми ифшои иттилоот ва наќши он 
 

Маќсад аз пешниҳоди иттилоот-ин њимояи њуќуќи сањњомон ва 

муњимаш, нархгузории оќилона дар бозори ќоѓазњои ќиматнок мебошад.  
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Пурра пешниҳод намудани иттилоот имконият медињад, ки аз 

њисоби аз байн бурдани подоше, ки сармоягузор барои номаълумињо ва 

хавф, ки њангоми мављуд набудани иттилооти пурра талаб мекунад, 

арзиши љалбнамоии сармоя кам карда шавад,.  

Барои амалї кардани ин маќсадњо иттилооте, ки аз тарафи 

ширкатњо ифшо мешаванд, бояд ба талаботњои ягона љавобгў бошанд, 

боэътимод, фањмо, замонавї, мунтазам ва ба њамаи сармоягузорон 

баробар дастрас бошанд.  

Љамъияти сањњомии кушода бояд чунин иттилоотро ошкор кунад: 

 Њисоботи солонаи љамъият, њисоботи солонаи муњосибї; 

 Тарњи эмиссияи сањмияњои љамъият; 

 Хабар додан дар бораи гузаронидани маљлиси умумии сањњомон; 

 Њисобот оиди шахсони аффилятсионии љамъият.  

Дар Ќонун «Дар бораи ќоѓазњои ќиматнок» усулњои зерини 

пешниҳоди иттилоот нишон дода шудааст: 

1) Дар нашрияњои даврии чопї бо теъдоди гуногун (њангоми обунаи 

кушод-10 њазор дона, дар дигар њолатњо-1 њазор); 

2) Пешниҳоди (чоп кардани) иттилоот дар навори хабарњои агентињои 

иттилоотї; 

3) Ошкор кардани иттилоот дар Шабакаи интернет бо роњи дастрасии 

озод ба ин хабарњо.  

Дар ќарор оиди пешниҳод кардани иттилоот шаклњои муфассали 

кушодани иттилоот дар њар як марњалаи эмиссия ба назар гирифта 

шудааст. Тамоми шаклњо ќисми умумиро дар бар мегиранд: номи пурра 

ва кўтоњкардашудаи эмитент, љойгиршавї, суроѓаи сањифаи интернетї, 

ки иттилоот љойгир карда мешавад, номи матбуоти даврї, ки иттилооти 

ошкоршаванда дар онњо чоп карда мешаванд.  

Њисоботи солона- воситаи њаќиќї барои пешниҳоди иттилоот 

мебошад. Ин симои сармоягузории ширкат аст.  

Њисоботи солона ќисмњои асосии зеринро дар бар мегирад: 
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 мурољиати раиси Шўрои директорон ѐ президенти ширкат ба 

сањњомон; 

 маълумот дар бораи ширкат (дар бораи литсензияњо ва њар 

дороињое, ки ширкат дорад); 

 маркетинг ва фурўш; 

 тањлили вазъи молиявї ва натиљањои фаъолияти хољагидорї аз 

тарафи роњбарияти ширкат (эзоњ ба њисоботи молиявї); 

 хулосаи комиссияи тафтишотї (ѐ дигар намуд маќомоти назоратї-

санљишї); 

 хулосаи аудитори мустаќил; 

 њисоботи молиявї; 

 маълумотњои пешгўикунї; 

 ќоѓазњои ќиматноки љамъият ва сохтори сармояи ширкат; 

 Шўрои директорон ва менељери калони ширкат (сурат + шарњи 

њоли мухтасар); 

 Њайат ва масъулияти иљтимої; 

 Экология (оѐ ширкат дар маблаѓгузории барномањои экологї 

иштирок мекунад); 

 Маълумотномањо оид ба масъалањои корпоративї ва дигар 

иттилоотњои гуногун (суроѓаи њуќуќї ва воќеии филиалњо ва ѓайра).  

Саволҳои назоратӣ: 

1. Иттилоотикунонї дар низоми идоракунии корпоративї.  

2. Алоќањо бо љомеа, муносибатњо бо сохторњои давлатї, васоити 

ахбори омма. 

3. Бењтарсозии гардиши њуљљатии корпоратсия. 

4. Истифодаи система ва технологияњои иттилоотии муосир дар 

идоракунии корпоративїСиѐсати эмиссионии корпоратсия. 

5. Хусусиятњои муомилот ва баќайдгирии ќоѓазњои ќиматноки 

корпоратсия. 
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6. Кор карда баромадан ва ќабули ќарори идоракунї дар низоми 

муносибатњои корпоративї.  

7. Стратегияњои алтернативї дар ќабули ќарори идоракунї. 

Тестҳо оид ба мавзуъ: 

1. Меъѐрҳое, ки асоси баҳогузории ҷолибнокии сармоягузории 

корпоратсияро ташкил мекунанд, чунинанд: 

a) Сохтори моликияти саҳҳомӣ; 

b) Муносибат бо шахсони аз ҷиҳати молиявӣ манфиатдор; 

c) Ошкории молиявӣ ва дастрасии иттилоот; 

d) Таркиб ва таҷрибаи фаъолияти шӯрои директорон; 

2. Њисоботи солона кадом ќисмњои асосӣро дар бар мегирад: 

а) мурољиати раиси Шўрои директорон ѐ президенти ширкат ба 

сањњомон; 

б) маълумот дар бораи ширкат (дар бораи литсензияњо ва њар 

дороињое, ки ширкат дорад); 

с) маркетинг ва фурўш; 

d) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

3. Љамъияти сањњомии кушода бояд кадом иттилоотро ошкор кунад: 

а) Њисоботи солонаи љамъият, њисоботи солонаи муњосибї; 

б) Тарњи эмиссияи сањмияњои љамъият; 

с) Хабар додан дар бораи гузаронидани маљлиси умумии сањњомон; 

d) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 
Лексияи 7. Низоъњои корпоративї. 
1. Мафҳуми низои корпоративӣ. 
2. Шаклҳои низои корпоративӣ.  

  

Мафњуми њама гуна низоъро метавон чун набудани њамфикрии 

тарафњо шарњ дод. Набудани тавозун дар байни манфиатњои субъектони 

муносибатњои корпоративї  метавонад сабабгори низоъњои корпоративї 

гардад.  
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Тањти низоъи корпоративї бањсу ихтилофњои  байни сањњомони 

љамъият, сањњомон ва менељерони љамъият, сармоягузорон (сањњомони 

эњтимолї) ва љамъият сарзананда фањмида мешаванд, ки метавонанд ба 

яке аз натиљањои зерин оварда расонанд: 

– вайрон кардани ќонунгузории амалкунанда, низомнома ѐ 

њуљљатњои дохилии љамъият, њуќуќи як ѐ гурўњи сањњомон;  

– даъво ба љамъият, ба маќомотњои идоракунии он доир ба ќарорњои 

ќабулнамудаи онњо; 

– пеш аз мўњлат ќатъ намудани ваколатњои маќомоти идоракунии 

љамъият; 

– таѓиротњои куллї дар њайати сањњомон.   

Тамоми гуногуншаклињои низоъњоро шартан метавон ба чор шакли 

зерин људо кард: 

1. ихтилоф дар муносибатњои сањњомони азим (мажоритарї) ва 

сањњомони хурд (миноритарї); 

2. низоъи сањњомони дохилї (инсайдерњо) ва сањњомони беруна 

(аутсайдерњо); 

3. низоъи менељмент (бе сањмия ѐ бо пакети на он ќадар калон) ва 

сањњомон; 

4. низоъи тарафдорони «ташаббускорони азхудкунии душманона» 

ва сањњомон.   

Дар иќтисодиѐти муосир байни субъектони муносибатњои 

корпоративї зиддиятњои зиѐде пайдо мешаванд, ки дар роњи омадани 

сармоя ба рущди истењсолоти ватанї монеа эљод мекунанд.  

Дар дохили низоъњои корпоративии дидашуда гуногуншаклињои 

зеринро људо мекунанд: 

1. Вайрон кардани меъѐри ќонунгузорї – вайронкунии беќасди меъѐр 

ва ќоидањои њуќуќи корпоративї, ки аз љониби сањњомон чун сўиќасд ба 

манфиатњояшон ќабул карда мешавад; 

2. Таомул-низоъњое, ки дар љараѐни кўшиши як гурўњ сањњомон барои 

тањти назорат гирифтани ширкат ба амал меоянд;  
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3. Низоъњо доир ба дивидендњо – низоъњо дар байни сањњомони азим 

ва хурд дар бораи истифодаи фоидаи корхона; 

4. Низоъњо бо менељерон – низоъ дар байни сањњомон ва менељерон 

дар бораи самаранокиии идоракунии ширкат ва бовиљдонона будани 

амалиѐтњои менељерон; 

5. Раќобат – низоъњое, ки ба шикасти вазъи молиявї ва 

раќобатпазирии љамъияти сањњомї равона карда шудаанд. 

6. Тањдиди корпоративї – низоъњо бо иштироки сањњомони 

миноритарї. Ба он равона карда шудаанд, ки то  љамъияти сањњомї ѐ 

сањњомони азими он сањмияњои сањњомони миноритариро аз нархи 

бозорї баланд харидорї намоянд ѐ барои бартараф кардани низоъ њаќќи 

гузашт пардохт намоянд.  

Низоъњо байни сањњомони гуногун пеш аз њама ин низоъи иќтисодї 

ба њисоб меравад, зеро ин низоъ дар барои азхудкунї ва фурўхтани 

сањмияњои аз љониби љамъият чопшуда мебошад. Аз рўи усули њалли 

низоъи корпоративї он бешубња ба низоъи њуќуќї тааллуќ дорад. Сабаб 

дар он аст, ки агар иштирокчиѐни низоъ ба созиш наомаданд ва ќарори 

худро дар ќарордод ѐ маљлиси умумї эълом надоштанд, њалли низоъ 

тавассути аз љониби суд муњокима кардани парвандањои шањрвандї ва 

њатто љиноятї дида баромада мешавад.  

Маълумотњои њуќуќї ва таљрибавии то имрўз мављудбуда имкон 

медињанд, ки дар низоми бавуљудомадаи њимояи њуќуќи сањњомон 

зиддиятњои мустањкам ва бунѐдї ошкор карда шаванд.  

Вазифаи якум дар ин њолат ташкили арсаи њуќуќї барои дар тавозун 

нигоњ доштани манфиатњои тамоми иштирокчиѐни муносибатњои 

корпоративї ба њисоб меравад.  

Вазифаи бунѐдї аз нуќтаи назари давлат – ин муоинаи идоракунии 

корпоративї бо якљоягии њимоя ва кафолати њуќуќи моликият (њуќуќи 

сармоягузорон, сањњомон) мебошад.  
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Саволҳои назоратӣ: 

1. Риоя кардани мувозинати манфиатњо дар сохторњои корпоративї: 

топменељерон, сањњомон, сармоягузорон. 

2. Шаклҳои низоъҳои корпоративӣ. 

3. Роҳҳои ҳал намудани низоъҳои корпоративӣ. 

                                        Тестҳо оид ба мавзуъ: 

1. Низои корпоративӣ-ин: 

a) Низоъ байни кормандони корпоратсия; 

b) Низоъ байни саҳҳомон ва корпоратсия; 

c) Низои меҳнатӣ; 

d) Низоъ байни корпоратсия ва мақомоти андоз. 

2. Аз рӯи меъёрҳо низоъҳои корпоративиро ҷудо мекунанд: 

a) Байналхалқӣ; 

b) Дохилӣ; 

c) Миллӣ; 

d) Минтақавӣ. 

3. Низои корпоративии беруна - ин: 

a) Низоъ байни корпоратсия ва саҳҳомон; 

b) Низоъ байни корпоратсия ва мақомоти давлатӣ; 

c) Низое, ки бо фурӯбарӣ ва ғасби корпоратсия алоқаманд аст; 

d) Низои корпоратсия бо ширкати духтарӣ. 

4. Баҳси корпоративӣ-ин: 

a) Намуди низои корпоративӣ; 

b) Навъи низои корпоративӣ; 

c) Зинаи низои корпоративӣ; 

d) Оғози низои корпоративӣ. 

5. Ҷонибҳои низои корпоративӣ метавонанд бошанд: 

a) Корпоратсия ѐ иштирокчиѐни он; 

b) Корпоратсия ва мақомотҳои давлатӣ; 

c) Корпоратсия, иштирокчиѐни он, шахсони сеюми манфиатдор; 

d) Мақомотҳои давлатӣ. 
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Лексияи 8. Љанбањои молиявии идоракунии корпоративї 
1. Моҳияти ҷараѐни молиявии идоракунии корпоративӣ. 
2. Вазифаҳои идоракунии сохтори сармоя.        
 

 Молияњои корпоративї дар чорчўбаи низоми молиявии давлат амал 

мекунанд ва асоси онро ташкил мекунанд. Тањти истилоњи молияи 

корпоративї идора кардани љараѐни њаракати саромоя дар доираи 

ширкати муайян фањмида мешавад. Калимаи «корпоративї» ба шакли 

корпоративии идоракунї ишора мекунад. Молияњои корпоративї – ин 

муносибатњои пулие мебошанд, ки бо ташкил ва таќсими захирањои 

пулии корхонањо-иштирокчиѐни корпоратсия ва истифодабарии онњо 

барои иљро кардани ўњдадорињо дар назди корхонањо-иштирокчиѐни 

корпоратсия, низоми ќарзї-молиявї, давлат, инчунин таъмини 

фаъолияти хуби иштирокчиѐни корпоратсия алоќаманданд.   

Муносибатњои молиявии корпоратсия (љамъиятњои сањњомї) бо 

чунин субъектони хољагидор ба миѐн меоянд: 

1. Бо муассисон – њангоми ташкили сармояи оинномавї; 

2. Бо сањњомон – њангоми ба онњо пардохт кардани фоизњо ва 

дивидендњо аз рўи ќогѓазњои ќиматноки эмиссионї, инчунин харидории 

сањмияњои худї бо маќсади пеш аз мўњлат адо кардани онњо; 

3. Бо ќарздењон – њангоми пардохти ќарзњо ва ўњдадорињо; 

4. Бо бонкњо – њангоми гирифтан ва адо кардани ќарзњо ва фоизњои 

онњо; 

5. Бо миѐнравони молиявии ѓайридавлатї, масалан бо ширкатњои 

суѓурта, фондњо ва ширкатњои сармоягузорї, биржањои фондї њангоми 

гузаронидани амалиѐтњои касбї; 

6. Бо љамъиятњои фаръї ва вобаста – њангоми ба онњо љуброн 

кардани зарари аз тарафи љамъияти асосї расонидашуда ва њангоми 

харидории сањмияњои љамъиятњои вобаста; 

7. Бо давлат – бо андозу пардохтњо ба низоми буљет, пардохт ба 

фондњои ѓайрибуљетї, њангоми аз тарафи буљет маблаѓгузорї кардани 
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намудњои алоњидаи харољотњо: сармоягузорињо, корњои илмї-татќиќотї 

ва таљрибавї – конструкторї ва ѓайра.   

Идоракунии сохтори сармоя њал кардани ду вазифаро пешбинї 

мекунад:  

 Муайян намудани таносуби муносиби истифодаи сармояи худї ва 

ќарзї; 

 Дар њолатњои зарурї таъмин кардани љалби сармояи иловагии худї 

ва ќарзї.  

Ќоѓази ќиматноки асосие, ки тавассути он моликияти корпоратсия 

ва њокимият таќсим карда мешаванд, сањмия ба њисоб меравад. Ба ѓайр 

аз ин сањмия на танњо воситаи асосии таѓири муносибатњои моликиятї, 

балки сарчашмаи сармоягузорї низ ба њисоб меравад. Сањмияњоро танњо 

љамъиятњои сањњомї чоп карда метавонанд.  

Сањмия – ин ќоѓази ќиматноки эмиссиониест, ки њуќуќи 

дорандаашро ба гирифтани ќисми фоидаи љамъияти сањњомї дар шакли 

дивиденд, њуќуќ ба иштирок дар идоракунии љамъияти сањњомї ва ќисми 

моликият, ки баъд аз барњамдињии он боќї мемонад, нишон медињад.  

Арзиши номии сањмияњо (арзиши аввала њангоми чопи сањмияњо) ва 

арзиши ќурби сањмияњо (бо таъсири ќонуни талаботу пешнињод дар 

бозори ќоѓазњои ќиматнок муайян мешавад ва дар бозори фондї баъди 

котировка ќатъиян аниќ мегардад).  

Корпоратсия арзишро ташкил мекунад, аз њисоби: 

 бренди мустањкам; 

 арзиши пасти сармоя; 

 синергияи байни воњидњои тиљоратї; 

 муносибатњои афзалиятнок ѐ дастрасї ба захирањои нодир; 

 аз њисоби миќѐси амалиѐт.  

Тамсилаи тиљоратии бомувафаќќияти ширкат пешбинї мекунад, ки 

дар он њаракати воситањои пулї аз фаъолияти амалиѐтї ба самти мусбат 

ба миѐн меоянд. Идоракунии арзиши ширкат аз коркарди низоми 
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нишондињандањое, ки ба роњбарон расонидани иттилооти релевантї дар 

бораи натиљаи кори менељеронро таъмин мекунад, оѓоз меѐбад. Аммо 

арзиш натанњо аз натиљаи мењнати менељерон ба вуљуд меояд, ба он 

омилњои беруна низ таъсир мерасонанд.  

Дар таљрибаи љањонї барои идоракунии арзиш нишондињанда дар 

асоси фоидаи иќтисодиро истифода мебаранд. Муаллифи ин консепсия, 

Стюарт, нишондињандаи арзиши изофаи иќтисодиро чун фарќият байни 

фоидаи софи амалиѐтии баъди андозбандї ва харољот барои љалби 

сармоя муайян мекунад.   

EVA = [NOPAT - WAСC]*NA, ки дар ин љо 

EVA– нишондињандаи арзиши изофаи иќтисодї; 

NOPAT – фоидаи софи амалиѐтї баъди андозбандї; 

WAСC – арзиши миѐнаи сармоя;  

NA – сармоя.  

Нишондињандаи мазкур имкон медињад, њангоми мизони 

даромаднокии лозима, ба фоидаи њаќиќии иќтисодї бањо дода шавад, ки 

сањњомон ва ќарздењон дар њолати гузоштани маблаѓи худ ба ќоѓазњои 

ќиматнок бо њамин гуна хавф метавонистанд ба даст оранд.   

Саволҳои назоратӣ: 

1. Хусусияти фаъолияти молиявї ва инвеститсионии корпоратсия. 

2. Муњити иќтисодии фаъолияти корпоратсияњои Тољикистон. 

3. Стратегияи сармояњои портфелї. 

4. Масъалаи ѓайримонополиякунонї дар љомеаи муосир. 

5. Ќонунгузории зиддимонополї ва танзими иќтисодиѐти ватанї. 

6. Корпоратсия чун шакли самараноки якљояшавии сармояи саноатї ва 

бонкї.  

7. Тартиби ташкил ва шартњои фаъолияти гурўњњои молиявї-саноатї 

дар Тољикистон: самти ташкилї-иќтисодї. 

8. Менељменти гурўњњои молиявї-саноатї. 
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Тестҳо оид ба мавзуъ: 

1. Индекси Херфиндал-Хиршман нишон медиҳад: 

a) Фоидаи якҷояшавиро; 

b) Даромаднокии сармояи асосӣ; 

c) Дараҷаи консентратсияи бозорро; 

d) Фоидаи софи ширкат. 

2. Гуруҳҳои молиявӣ-саноатӣ – ин иттиҳоди: 

a) Корхонаҳои саноатӣ; 

b) Ширкатҳои суғуртавӣ; 

c) Институтҳои молиявӣ ва саноатӣ; 

d) Бонкҳо. 

3. Кадом элементҳо ба сохтори сармояи саноатӣ дохил мешаванд: 

a) Сармояи пулӣ; 

b) Сармояи бонкӣ; 

c) Сармояи истеҳсолӣ; 

d) Сармояи молӣ. 

4. Шахсоне, ки ба баҳодиҳии сармояи корпоратсия манфиатдоранд: 

a) Андозсупорандагон; 

b) Сармоягузорон; 

c) Ҳукумат; 

d) Гумрукчиѐн. 

5. Ҳадафи баҳогузории сармояи корпоратсия: 

a) Баҳогузории саҳмияҳо барои ба даст овардан ва аз нав фурӯхтан дар 

бозор; 

b) Ҳисоб ва асосноккунии арзиши бозории он мутобиқи вазифаҳои 

ташаккул, васеъ намудани гуруҳ ва якҷояшавии гуруҳ; 

c) Ҷолибнокии сармоягузории корпоратсия; 

d) Баҳодиҳии сатҳи дивидендҳо. 

 
 



Идоракунї дар корпоратсияњои байналхалќї 

45 
 

Лексияи 9. Мафњуми фарњанги корпоративї ва принсипњои асосии 
ахлоќи корї дар корпоратсияњои байналхалќї 

1. Моҳияти фарҳанги корпоративӣ. 

2. Типҳои асосии фарҳанг. 

 

Бо ќабул намудани Кодекси рафтори корпоративї, дар таљрибаи 

љамъиятњои сањњомї меъѐрњои ахлоќї ва принсипњои маънавї ба сатњи 

аввал баромаданд.  Бо истифодабарї дар муносибатњои корпоративї ин 

талаботњои ахлоќї хусусиятњои худро доранд, зеро дар бахши мазкур 

манфиатњои гуногун ба њам бармехўранд.  

Фарњанги корпоративї дар ширкат ба вуљуд омада тањти таъсири 

ахлоќи корї ташаккул меѐбад (ин низоми меъѐрњои рафтори 

хушахлоќонаи одамон, ўњдадорињои онњо нисбати њамдигар ва љамъият 

дар умум мебошад.) 

 Ахлоќи корї -  маљмўи принсипњои ахлоќї ва меъѐрњои фаъолияти 

соњибкорї мебошанд, ки асоси шарти бозии тиљоратї мебошанд ва бе 

мављудияти онњо он пур аз мушкилї, пешгўинашаванда ва пурхавф 

мегардад. Ахлоќи корї – омили муњими танзими низоми мураккаби 

муносибатњои байни сањњомон, Шўрои директорон, менељерон, 

кормандон ва дигар шахсони манфиатдори ширкат: дистрибюторон, 

фурўшандањо, истеъмолкунандагони нињої, ањолии мањаллї ва 

маќомоти њокимият ба њисоб меравад.   

Ба он нигоњ накарда, ки шарњи ягонаи умумиќабулшудаи фарњанги 

корпоративї вуљуд надорад, ин мафњум дар якљоягї бо арзишњои 

умумиќабулшудаи ахлоќї, иљрои талаботи ќонуният, эњтиром ба 

одамон, њифзи муњити зист истифода карда мешавад. Принсипњои асосии 

зерини фарњанги муосири корпоративиро људо мекунанд: 

1. касбият, салоњият ва иттилоотнокї. 

2. махфият ва сирри касбї.  

3. ќоидаи амалкунї њангоми бархўрди манфиатњо.  

Тањти шахсони манфиатдор њар гурўње шинохта мешавад, ки 

фаъолияти ширкат ба манфиатњояшон дахл дорад: сањњомон, менељерон, 



Идоракунї дар корпоратсияњои байналхалќї 

46 
 

шарикони корї, истеъмолкунандагон ва ѓайра. Дар байни шахсони 

манфиатдор се гурўњи асосиро људо мекунанд, ки дар байнашон аз 

сабаби самти гуногун доштани манфиатњояшон, ихтилофи объективї 

вуљуд дорад: сањњомон, директорон ва менељерон.  

Сањњомон дар навбати худ ба ду ќисм људо мешаванд, ки 

манфиатњояшон низ аз њамдигар фарќ доранд: мажоритарї ва 

миноритарї. Сањњомони мажоритарї назар ба миноритарњо ба 

перспективаи рушди ширкат ва хавфи кам њавасманданд. Агар ба онњо 

интихоб кардан аз байни пардохти дивиденд ѐ ба сармоя гардонидани 

арзиши изофа зарур шавад, онњо дуюмиро интихоб мекунанд.  

Бартараф кардани ихтилоф дар байни сањњомон ва менељерон – 

вазифаи асосии директорон мебошад. Барои њалли ин Шўрои 

директорон на дар ќоѓаз, балки дар њаќиќат бояд њам аз сањњомон ва њам 

аз менељерон људо ва мустаќил бошад. Менељерон танњо бо маблаѓи 

соњибмулкон таваккал карда, хавфи аз даст додани маблаѓњои худро 

надоранд. 

Нуќтањои назари омўзиши мафњуми «фарњанги корпоративї»-ро 

метавон ба ду гурўњ таќсим кард: идеалистї ва прагматї. Тарафдорони 

гурўњи якум фарњанги корпоративиро бо маќсади рушди ширкат, фазаи 

олии фаъолияти он шабоњат медињанд. Тарафдорони равияи дуюм 

бошанд, ба фарњанг чун маљмўи хислатномањои муайяни корхона – 

меъѐр, ќоида ва анъанањои таркибѐфта муносибат мекунанд. Ба ѓайр аз 

ин дарк кардан зарур аст, ки бисѐр меъѐрњои фарњанги корпоративї 

хислати зоњирнашаванда яъне пинњонї доранд. Одамон дар рафтори худ 

ќоидањои муайянро нигоњ медоранд, аммо то охир онњоро дарк 

намекунанд.  

Типњои асосии фарњанг: 

1. Тип: «патернализм» - фарњанги корпоративиест дар асоси авторитети 

раднопазири роњбар асос ѐфтааст; 

2.  Тип: «артел» - фарњанги корпоративї, ки ба таќсимоти ноустувори 

мењнат, вазифа ва ўњдадорињои ба љузъњо људонашуда асос ѐфтааст. Њар 
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як коргар ба њама љавобгар аст ва барои корхонаи худ тамоми кори аз 

дасташ меомадаро мекунад; 

3. тип: «мустамлика» - фарњанги корпоративї, ки ба тобеъияти пурраи 

коргар ба технология асос ѐфтааст. Коргарон ба винти љараѐни 

истењсолот табдил ѐфтаанд. Тартиботи пурзўр аз тарафи артиши 

назоратчиѐн таъмин карда мешавад.   

4. Тип: «хољагии хутор» - фарњанги корпоративї, ки ба људокунии 

фаъолият ва њуќуќ ба натиљањои он асос меѐбад.  

5. Тип: «сотсиализми феодалї» - фарњанги корпоративї, ки ба иерархияи 

устувор ва тобеияти њамаи иљрокунандагон асос меѐбад. Таќсимоти 

мењнат ва кооператсия бо тиљорати давомдор бо самти амудї ва уфуќї 

нисбати шартњои њамкории мутаќобила пайваст мешаванд.  

6. Тип: «корпоратсия» - фарњанги корпоративї, ки ба кооператсияи 

фаъолият ва таќсимоти муназзами «минтаќањои љавобгарї» асос 

ѐфтааст.  

Саволҳои назоратӣ: 

1. Кор карда баромадан ва мукаммал гардонидани меъѐрњои 

корпоративї.  

2. Зарурияти ташкили иќлими муносиби корпоративї. 

3. Фарњанги корпоративї чун омили њалкунандаи самаранокии 

бизнес. 

Тестҳо оид ба мавзуъ: 

1. Аломатҳои умумии меъёрҳои корпоративӣ ба ҳисоб мераванд: 

a) Такрорѐбии бисѐркарата; 

b) Тақсимоти доираи фаъолият ба бисѐр шахсон; 

c) Танзими алоқаҳое, к ибо мақомоти давлатӣ алоқаманданд; 

d) Универсалӣ будан ва истифодабарӣ дар корпоратсияҳои гуногун. 

2. Хусусиятҳои аз тарафи кормандон қабул намудани вазифаҳои 

афзалиятноки корпоратсия: 

a) Фарҳанги копоративӣ; 
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b) Иқлими корпоративӣ; 

c) Меъѐрҳои корпоративӣ; 

d) Арзишҳои корпоративӣ. 

3. Хусусиятҳои асосии фарҳанги корпоративӣ ба ҳисоб мераванд: 

a) Мутобиқшавӣ; 

b) Расмият; 

c) Умумият; 

d) Устуворӣ. 

4. Маҷмӯи арзишҳои моддӣ ва руҳӣ, меъёрҳои рафтор, ки дар 

ҷараёни фаъолияти корпоратсия ба вуҷуд омадаанд ва хусусиятҳои 

онро инъикос мекунанд: 

a) Фарҳанги корпоративӣ; 

b) Рафтори корпоративӣ; 

c) Арзишҳои корпоративӣ; 

d) Муносибатҳои корпоративӣ. 

 

Мавзўъњо барои корњои мустаќилона: 

1. Пайдоиш ва ташаккули корпоратсияњо дар мамлакатњои 

мутараќќии саноатї. 

2. Аломатњои асосии корпоратсияи муосир.  

3. Тартиби таъсис ва ба ќайд гирифтани корпоратсия.  

4. Мушкилоти идоракунии корпоративї.  

5. Иштирокчиѐни муносибатњои корпоративї.  

6. Њадаф ва сохтори корпоратсия.  

7. Таъсиси фаъолияти ягонаи молиявї, инвеститсионї ва ќарзї.  

8. Талаботњои умумї ба њисоботи молиявии корпоратсия.  

9. Њисоботи муттањидкардашудаи корпоратсия.  

10. Натиљањои молиявии корпоратсия. Дороињои корпоратсия.  

11. Сиѐсати инвеститсионии корпоратсияњо.  

12. Мукаммалгардонии механизмњои фондї.  
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13. Ташаккули дурнамои корпоратсия.  

14. Махсусиятњои рушди идоракунии корпоративї дар ЉТ.  

15. Корпоратсияхои ЉТ дар иќтисоди љањони муосир.  

16. Марњилањои ташаккул ва ояндаи идоракунии корпоративї дар ЉТ.  

  17. Намудњои корпоратсия дар мамлакатњои мутараќќии саноатї.  

18. Тавсифи умумии тамсилањои идоракунии љамъиятњои сањњомї дар 

бозори рушдкардаи сармоя.  

19. Шаклњои иттињодияњои корпоративї.  

20. Љамъияти сањњомї чун шакли асосии идоракунии корпоративї.  

21. Њаракати байналхалќии захирањои молиявї ва истењсолї.  

22. Сармоягузорињои мустаќими байналхалќї ва корпоратсияњои 

фаромиллї.  

23. Тавсифи умумии назарияи корпоратсияњои бисѐрмиллата.  

24. Принсипњои асосии фаъолияти корпоратсияњои фаромиллї.  

25. Корпоратсияњои фаромиллї дар иќтисодиѐти љањон.  

26. Россия ва корпоратсияњои фаромиллї. Бозори љањонии сармояи 

хориљї.  

27. Заамина ва шартњои пайдоиши инњисорњо.  

28. Тамоюлњои инњисоргардонї дар доирањои алоњидаи иќтисодиѐти 

миллї.  

29. Нишонањои инњисорї дар фаъолияти субъектони хољагидор.  

30. Шаклњои инњисорњо.  

31. Самтњои асосии танзими давлатии фаъолияти корпоративї.  

32. Амалисозии сиѐсати давлатии зиддиинњисорї дар ЉТ.  

33. Принсипњои идоракунии корпоративї.  

34. Сохтори ташкилии бењтарини корпоратсия.  

35. Вазифањои идоракунии корпоративї.  

36. Моњият ва меъѐрњои идоракунии корпоративї.  

37. Низоми маќомоти идоракунии корпоратсияњо (њайат, принсипи 

фаъолият, кордонї).  
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38. Амалисозии робитаи мутаќобилаи маќомоти идоракунии 

корпоратсияњо.  

39. Меъѐрњои самаранокии фаъолияти корпоратсияњо.  

40. Наќши тиљорат, банаќшагирї дар идоракунии корпоратсияи 

муосир.  

41. Намудњои ќоѓазњои киматноки корпоративї.  

42. Тавсифи умумии сиѐсати эмиссионии корпоратсия.  

43. Нашр ва љойгиркунии ќоѓазњои ќиматноки корпоративї.  

44. Муомилот ва баќайдгирии ќоѓазњои ќиматноки корпоративї.  

45. Пардохти дивидендњо ба сањњомони корпоратсия.  

46. Идоракунии бастаи сањмияњо.  

47. Баровардани сањмияњо ба бозорњои љањонї.  

48. Ташкили хизматрасонии депозитарии корпоратсия.  

49. Љорикунии технологияи рўйхатгир.  

50. Асосњои консепсияи депозитарий.  

51. Тањлили имкониятњои корпоратсия. Тањлили мањсулот, сохтори 

дохилї, муњити беруна.  

52. Интихоби корхона-иштирокчии эњтимолии занљири технологї.  

53. Замина, мушкилот ва шартњои њамгироии сармояи саноатї ва 

бонкї.  

54. Мафњуми умумї ва тавсифи гурўњњои молиявї-саноатї.  

55. Тартиби ташкили гурўњњои молиявї-саноатї.  

56. Менељменти гурўњњои молиявї-саноатї.  

57. Банаќшагирї ва идоракунии фаъолияти самараноки занљири 

технологии мушаххас.  

58. Ташкили занљири технологї ва њавасмандгардонии иштирокчиѐн.  

59. Танзимгарї кардани фаъолияти занљири технологї.  

60. Назорат аз болои фаъолияти занљири технологї ва фаъолияти 

корхона-иштирокчии занљири технологї.  

61. Ќабули ќарорњои идоракунї дар корпоратсияњо.  

62. Ташкили низоми идоракунии самарабахш.  
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63. Тартиби ќабули ќарори идоракунї аз тарафи менељменти олии 

корпоратсия.  

64. Тактикаи муттањидкунї ва кашида гирифтан дар низоми 

идоракунии корпоративї. Тањлили алтернативањои ќарори идоракунї.  

65. Љозибаи инвеститсионии корпоратсияњо. Унсурњои бањодињии 

нишондињандањои расмї.  

66. Муайян намудани арзиши дастаи сањмия.  

67. Усули тањлили ќиѐсии корпоратсияњо. 

68. Ташаккули сиѐсати кадрии корпоратсия. 

69. Алоќаи корпоратсия бо љамъият, муносибатњо ба давлат, васоити 

ахбори омма, сањњомон ва сармоягузорон.  

70. Тавозуни манфиатњо: менељерони калон, сањњомон, 

сармоягузорон. 

71. Иќлими корпоративї.  

72. Коркард ва мукаммалгардонии меъѐрњои корпоративї.  

73. Фарњанги корпоративї. 

74. Мувофиќсозии мубодилаи иттилоот дар корпоратсия бо 

истифодаи система ва технологияњои  иттилоотии муосир.  

 

Мавзўъњои корњои санљишї: 

1. Мафњум ва моњияти корпоратсия дар чист? 

2. Фарќиятњои асосии идоракунии корпоративї аз менељменти 

корпоративї дар чист? 

3. Вазифаи асосии идоракунии корпоративиро номбар кунед.  

4. Кадом муњаќќиќон ба омўзиши масъалаи идоракунии 

корпоративї машѓул шудаанд? 

5. Мескон, Алберт ва Хедоури кадом тарњро пешнињод карданд? 

6. Даври идоракунии корпоратсияро шарњ дињед.  

7. Кадом марњилањои пайдоиш, рушд ва ташаккули идоракунии 

корпоративиро метавонед људо кунед?   
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8.  Тавсифномањои шаклњои ташкилї-њуќуќиро аз нуќтаи назари 

сармояи оинномавї ва маќомоти идоракунї номбар кунед.  

9.  Се марњилањои асосии ташаккули корпоратсияњоро људо кунед. 

10. Назарияи фирма чиро бањо медињад? 

11. Моњияти харољотњои транзаксиониро шарњ дињед.  

12. Назарияи ќарордод ба чї такя мекунад? 

13. Назарияи њуќуќи моликият чиро пешбинї мекунад? 

14. Назарияи агентї чиро меомўзад? 

15. Тамсилањои назарияи агентиро номбар кунед. 

16. Назарияи шарикон корпоратсияро чї тавр ифода мекунад? 

17. Моњияти назарияи идоракунї дар чист? 

18. Назарияи ташкилї чиро пешбинї мекунад? 

19. Моњияти тамсилаи Англо-америкої дар чист? 

20 Моњияти тамсилаи немисї (олмонї) дар чист? 

21. Моњияти тамсилаи љопонї дар чист? 

22. Тањлили ќиѐсии тамсилањоро гузаронед: монандї, фарќият, 

перспективаи тараќќиѐт.  

23. Се хусусияти асосии тамсилаи немисиро номбар кунед.  

24. Принсипњои асосии идоракунии корпоративии Ташкилоти 

њамкорињои иќтисодї ва тараќќиѐтро номбар кунед. 

25. Идоракунии корпоративї дар Тољикистон бо чї танзим карда 

мешавад? 

26. Корпоратсия чун шакли самараноки њамгирої дар иќтисодиѐти 

бозорї. 

27. Нишонањои асосии корпоратсияи муосир.  

28. Хусусияти фаъолияти молиявї ва инвеститсионии корпоратсия. 

29. Муњити иќтисодии фаъолияти корпоратсияњои Тољикистон. 

30. Зарурияти кор карда баромадани дурнамои корпоратсия. 

31. Хусусияти тараќќиѐти идоракунии корпоративї дар Тољикистон. 

32. Корпоратсияњои муосир дар мамлакатњои мутараќќии саноатї. 

33. Иттињодияњои корпоративї. 
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34. Хусусияти тамсилањои муосири идоракунии корпоративї. 

35. Корпоратсияњои фаромиллї. 

36. Инњисорњо. Шакли инњисорњо. Моњият, хосият ва натиљањои 

инњисоргардонї. 

37. Танзими давлатии фаъолияти корпоративї. 

38. Масъалаи ѓайримонополиякунонї дар љомеаи муосир. 

39. Ќонунгузории зиддимонополї ва танзими иќтисодиѐти ватанї. 

40.Бењтарсозии сохтори ташкилии корпоратсияњо. 

41. Алоќамандї ва идоракунии самараноки маќомоти идоракунии 

корпоратсия. 

42. Роњњои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти корпоратсия. 

43. Сиѐсати эмиссионии корпоратсия. 

44. Хусусиятњои муомилот ва баќайдгирии ќоѓазњои ќиматноки 

корпоратсия. 

45. Стратегияи сармояњои портфелї. 

46. Њамгирої ва диверсификатсия чун шакли муносиби фаъолияти 

иштирокчиѐни занљираи технологї. 

47. Корпоратсия чун шакли самараноки якљояшавии сармояи саноатї 

ва бонкї.   

48. Тартиби ташкил ва шартњои фаъолияти гурўњњои молиявї-

саноатї дар Тољикистон: самти ташкилї-иќтисодї. 

49. Менељменти гурўњњои молиявї-саноатї. 

50. Самти тараќќиѐти гурўњњои молиявї-саноатии фаромиллї. 

51. Хусусиятњои ташаккул ва фаъолияти гурўњњои молиявї-саноатї 

дар Тољикистон. 

52. Тањлили шакл ва усулњои дастгирии давлатии гурўњњои молиявї-

саноатї дар Тољикистон. 

53. Механизми ташаккули низоми андозбандии муттањидкардашудаи 

гурўњњои молиявї-саноатї. 

54. Мушкилотњои мукаммалгардонии механизми њуќуќии масъулияти 

якљоя амал кардани иштирокчиѐни гурўњњои молиявї-саноатї.  
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55. Ташкил ва идоракунии занљираи технологї. Њавасмандгардонии 

иштирокчиѐн. 

56. Кор карда баромадан ва ќабули ќарори идоракунї дар низоми 

муносибатњои корпоративї.  

57. Стратегияњои алтернативї дар ќабули ќарори идоракунї. 

58. Кор карда баромадани дурнамои муттањидшавї ва фурўбарї дар 

низоми муносибатњои корпоративї. 

59. Амалигардонии тактикаи муттањидшавї ва фурўбарї дар низоми 

муносибатњои корпоративї.  

60. Ташаккули сиѐсати кадрии корпоративї. 

61. Иттилоотикунонї дар низоми идоракунии корпоративї.  

62. Риоя кардани мувозинати манфиатњо дар сохторњои корпоративї: 

топменељерон, сањњомон, сармоягузорон. 

63. Алоќањо бо љомеа, муносибатњо бо сохторњои давлатї, васоити 

ахбори омма. 

64. Бењтарсозии гардиши њуљљатии корпоратсия. 

65. Истифодаи система ва технологияњои иттилоотии муосир дар 

идоракунии корпоративї. 

66. Кор карда баромадан ва мукаммал гардонидани меъѐрњои 

корпоративї.  

67. Зарурияти ташкили иќлими муносиби корпоративї.  

68. Фарњанги корпоративї чун омили њалкунандаи самаранокии 

бизнес.   

Эзоҳот (Глоссарий) 

1. Љамъияти сањњомї – корпоратсияњое, ки сармояи оинномавиашон 

ба шумораи муайяни сањмияњо таќсим карда шудаанд ва аъзоѐнаш барои 

зарар дар доираи арзиши сањмияњои доштаашон, љавобгарї доранд.  

Љамъиятњои сањњомии кушода ва пўшидаро фарќ мекунанд.  

2. Андеррайтерњо – фирмањое, ки байни ширкатњои фурўшандаи 

ќоѓазњои ќиматнок ва сармоягузорон чун миѐнарав баромад мекунанд.  
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3. Идоракунии зиддибўњронї – рељаи махсуси идоракунии корхона 

мебошад, ки баъди аз љониби суди арбитражї ќабул намудани ќарор дар 

бораи муфлисшавии корхона, ки њуќуќи идоракунї аз маъмурият ба 

идоракунандаи дар асоси озмун таъиншаванда мегузарад, љорї карда 

мешавад.  

4. Ќонунгузории зиддимонополї – санадњои меъѐрї-њуќуќии дар 

њудуди мамлакат амалкунанда, ки дастурамалњо оиди мањдудкунї ва 

пешгирии фаъолияти инњисорї ва раќобати ноинсофонаро дар бар 

мегиранд.   

5. Комиссияи арбитражї – маќоми дохилии корпоратсия мебошад, ки 

вазифаи асосиаш огоњ кардан ва бартараф кардани камбудињо дар 

фаъолияти дохилихољагии корпоратсия аст. Даъвоњои молумулкии 

ќисмњои сохтории корпоратсияро танзим мекунад, њуќуќвайронкунињои 

ќисмњои сохтории корпоратсияњоро, ки дар камшавии манфиатњои 

молии корпоратсия ва расонидани зарар зоњир мегарданд, бањо медињад.  

6. Ассотсиатсия – муттањидшавии ихтиѐрии шахсони њуќуќї ва воќеї 

бо маќсади њамкории мутаќобила, ки аъзоѐни иттињодия соњибихтиѐрї 

ва мустаќилияти худро нигоњ медоранд.  

7. Гурўњи бонкї- иттињоди муассисањои ќарзиест, ки як муассисаи 

ќарзї (асосї) мустаќиман ва ѐ ѓайримустаќим ба ќарорњои ќабулнамудаи 

маќомоти идоракунии дигар муассисаи ќарзї таъсир мерасонад. Гурўњи 

бонкї шахси њуќуќї нест.  

8. Холдинги бонкї- иттињоди шахсони њуќуќї бо иштироки 

муассисањои ќарзї мебошад, ки шахси њуќуќии муассисаи ќарзї набуда 

(ташкилоти асосии холдинги бонкї), метавонад ба ќарори ќабулнамудаи 

маќоми идоракунии муассисањои ќарзї мустаќиман ва ѐ ѓайримустаќим 

таъсир расонад. Холдинги бонкї шахси њуќуќї ба њисоб намеравад.  

9. Муфлисшавї- иљро карда натавонистани ўњдадорињои ќарзии худ 

аз тарафи ќарздор (корхона, фирма, ташкилот).  

10. Ќайди давлатї – санади њокимиятии маќоми салоњиятдори давлатї, 

ки ќонунї будани ташкили корпоратсия (фаъолияти соњибкорї)-ро 
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тасдиќ мекунад ва њуќуќи амалї кардани фаъолияти соњибкориро 

медињад.  

11. Танзими давлатии иќтисодиёт дар хољагии бозорї – низоми чорањои 

хислати ќонунгузорї, иљроия ва назоратї дошта, ки аз љониби 

муассисањои салоњиятдори давлатї бо маќсади уставор гардонидан ва ба 

шароитњои таѓирѐбанда мувофиќ кардани низоми иќтисодї-иљтимоии 

мављуда амалї карда мешаванд. 

12. Диверсификатсияи фаъолият – рушди фаъолияти истењсолии 

корпоратсия, ки он шохањои барои худ нави бо истењсолоташ бевосита 

алоќаманднабударо, аз худ мекунад.  

13. Мавќеи њукмфармо- мавќеи истисноии субъекти хољагидор дар 

бозори молї, ки ба ў имконият медињад, мустаќилона ѐ якљоя бо дигар 

субъектони хољагидор ба истеъмолкунандагон ва ѐ раќибон шартњоро 

пешнињод кунанд, дастрасии дигар субъектони хољагидорро ба бозор 

мушкил кунанд ѐ бо дигар роњњо раќобатро мањдуд намоянд.  

14. Сармоя – гузоштани дарозмуддати маблаѓ ба корхона, соњањои 

гуногуни хољагидорї бо маќсади гирифтани фоида, инчунин харољотњо 

барои ба даст овардани дороињои молї мебошад.  

15. Њамгирої – зиѐд шудани њамкории субъектони идоракунї, 

муттањидшавии онњо, мустањкамшавии алоќањои мутаќобилаи байни 

ќисматњои низоми идоракунї.  

16. Њамгироии амудї – рушди фаъолияти истењсолии корпоратсия, ки ў 

соњањои фаъолияти иќтисодии таъминкунандагон ѐ 

истеъмолкунандагонашро аз худ мекунад.  

17. Интермилликунонї – тараќќиѐти фаъолияти истењсолии 

корпоратсия, ки он бозорњои љуѓрофии навро аз худ мекунад.  

18. Картел – яке аз шаклњои асосии ќарордод оиди инњисоркунии 

бозор, ки назар ба консерн ва трестњо бевосита ба мустаќилияти 

соњибкорони ба иттињод дохилшударо, ки дар бораи инњисоркунї ва 

таќсимоти бозор, дар бораи хаљми истењсол ва фурўши мањсулот, 

шартњои фурўши мањсулот ва киро кардани ќувваи корї, нарх ва 
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мўњлати пардохт, такмили истењсолот ва идоракунї, иваз кардани 

шарикон ќарордод мебанданд, дахолат намекунад. Картелњо дохилї, 

содиротї, воридотї ва байналхалќї мешаванд. Бо маќсади мањдуд 

намудани раќобат, инњисоркунии истењсолот ва фурўши ин ѐ он мол, ба 

он мондани нархи ягонаи барои тамоми иштирокчиѐни ќарордод њатмї, 

нархи инњисорї ва гирифтани фоидаи баландтар аз фоидаи миѐна 

ташкил карда мешаванд.  

19. Сифати мањсулот – маљмўи хосиятњои истеъмолии мањсули мењнат, 

ки ќобилияти ќонеъ гардонидани талаботњои муайяни инсон ва 

љамъиятро тибќи таъиноти худ муайян мекунад.  

20. Кодекси рафтори хизматчиёни корпоратсия – санади меъѐрии 

маќоми идоракунии корпоратсия мебошад, ки муносибатњои байни 

маъмурият ва хизматчиѐнро дар асоси эњтироми тарафйни шахсият 

танзим мекунад.  

21. Сирри тиљоратї – маълумотњо дар бораи корпоратсия, ки дар 

нигоњдориашон манфиати иќтисодии асосноккардашуда мављуд аст ва 

ба гурўњи мањдуди шахсон маълуманд. Ба онњо дохил мешаванд: 

маълумотњое, ки бехатарї ва манфиати иќтисодии корпоратсияро 

халалдор месозанд, иттилооти «ноу-хау», ќарордод ва воќеаи бастани 

онњо, барномањои кории корпоратсия ва ѓайра.  

22. Иттињоди конгломерат - гурўњи корхонањои ба як фирма 

тааллуќдошта (байни њам раќобат накунанда), ки як ѐ якчанд 

марњилањои истењсоли мањсулоти гуногунро амалї мекунанд. 

23. Муттањидшавии конгломератї – муттањидшавии фирмаи як соња бо 

фирмаи соњаи дигар (барои якдигар на муштарї, на таъминкунанда ва на 

раќиб мебошанд).  

24. Раќобатпазирї – ќобилияти ба талаботњои бозор љавобгў будани 

мањсулот, ќобилияти корпоратсия оиди амалї кардани фаъолияти худ 

дар шароити муносибатњои бозорї ва гирифтани фоидаи кофї барои 

мукаммалгардонии истењсолот.  
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25. Консолидатсия – муттањидшавие, ки ширкати комилан нав таъсис 

дода мешавад ва ширкатњои муттањидшуда мављудияти мустаќилонаи 

худро анљом медињанд.  

26. Консорсиум – иттињоди муваќќатии корпоратсияњо, бонкњо ва 

дигар субъектони мустаќили хољагидор. Бо маќсади њалли масъалањои 

муайян, масалан, ба таври муштарак гузаронидани амалиѐтњои бузурги 

молиявї оид ба љойгиркунии ќарзњо, сањмияњо; амалисозии лоињањои 

илмталаб ѐ сармояталаб, аз он љумла, лоињањои байналхалќї ташкил 

карда мешавад.  

27. Дастаи назоратии сањмияњо – њиссаи камтарини сањмияњо, ки ба 

дорандаашон имконият медињанд, назорати воќеиро аз болои фаъолияти 

корпоратсия амалї намояд.  

28. Консерн – иттињоди ихтиѐрии корхонањо, ки фаъолияти 

муштаракро дар асоси марказонидани вазифањои рушди илмї-техникї 

ва истењсолї, инчунин инвеститсионї, молиявї ва фаъолияти берунии 

иќтисодї, ташкили хизматрасонии њисоби хољагии корхона пеш 

мебаранд. Барои рушд захирањои умумии молиявї, иќтидорњои илмї-

техникии ягона ва алоќањои кооперативии мустањкам байни 

ташкилотњои аъзои он мављуд аст. Консернњо метавонанд соњавї, 

байнисоњавї бошанд. Одатан дар атрофи як ширкати асосї ѐ холдингї, 

ки якчанд ширкатњои аз љињати њуќуќї мустаќилро идора мекунанд, 

ташкил карда мешаванд.  

29. Корнер – шакли иттињоди корпоративї бо маќсади аз љое ба љое 

гузаронидан, љамъ кардан, истифода кардани сармоя барои соњиб шудан 

ба бозори ягон мањсулот. Сармояи муттањидкардашуда барои харидории 

сањмияњои корпоратсияњои ба корнер зарурї истифода карда мешаванд, 

бо маќсади боз фурўхтан ѐ соњиб шудан ба дастаи назоратии сањмияњо.      

30. Фарњанги корпоративї – маљмўи ѓояњо, арзишњои корпоративї ва 

меъѐрњои рафтории танњо ба корпоратсияи мазкур хос ва дар рафти 

фаъолияти муштарак барои расидан ба њадафњои умумї 

ташаккулѐбанда.  
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31. Њуќуќи корпоративї – низоми меъѐрњои аз љониби маќомоти 

идоракунии корпоратсия тартибдода, ки иродаи коллективи онро 

таљассум мекунад ва тарафњои гуногуни фаъолияти корпоратсияро 

танзим мекунад. Барои њамаи иштирокчиѐни корпоратсия њатмї буда, бо 

ќувваи маљбурияти корпоративию давлатї њимоя карда мешаванд.  

32. Меъёрњои корпоративї – ќоидањои рафтори аз љониби маќомоти 

идоракунии корпоратсия тартибдода, ки ба њамаи аъзоѐни корпоратсия 

пањн шуда, муносибатњои дар дохили корпоратсия ташаккулѐбандаро 

танзим мекунанд.  

33. Санадњои меъёрии корпоративї – њуљљатњои маќомоти идоракунии 

корпоратсия, ки меъѐрњои корпоративиро дар бар мегиранд. Аз рўи 

субъектон (санадњои раъйпурсии корпоративї, маљлисњои умумї) ва 

нишонаи соњавї (молиявї, маъмурї, мењнатї ва ѓайра) фарќ мекунанд.  

34. Арзишњои корпоративї – тамоми объектњои корпоратсияро 

ињотакунанда ва дар дохили он буда, ки нисбати онњо аъзоѐни 

корпоратсия мавќеи бањодињї мувофиќи талаботњои худ ва њадафњои 

корпоратсияро ишѓол мекунанд.    

35. Одати корпоративї – одате, ки ба кор бурдани он аз љониби 

корпоратсия бо чорањои таъсиррасонї (њавасмандгардонї ѐ муљозот) 

таъмин карда мешавад.  

36. Иќлими корпоративї – хусусияти аз љониби кормандон ќабул 

намудани вазифањои аввалиндараљаи корпоратсия.  

37. Корпоратсия – ташкилоти коллективие, ки шахси њуќуќї эътироф 

шуда, ба сармояи муттањидкардашуда (пардохтњои ихтиѐрї) асос 

ѐфтааст, моликияти сањмиро пешбинї мекунад, ягон фаъолияти 

фоидаовари љамъиятиро амалї мекунад ва бо љамъоварии вазифањои 

идоракунї дар сатњи болоии сохтори иерархия тавсиф карда мешавад.   

38. Овоздиҳии кумулятивӣ – маросими овоздињие, ки сањмиядор 

метавонад бо њамаи овозњояш ба як номзад ба Шўрои директорони 

корпоратсия овоз дињад. Барои њисоб кардани овозњои њар як сањњомон  

шумораи умумии сањмияњои њар яки онњо ба шумораи директорони 
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интихобшаванда зарб карда мешавад.  Њамаи директорон якбора 

интихоб карда мешаванд. Сањмиядор метавонад овозњояшро бо 

салоњдиди худ таќсим кунад. Ба шўрои директорон шумораи 

муайяншудаи номзадњо, ки шумораи зиѐди овозњоро соњиб шудаанд, 

интихоб карда мешаванд.  

39. Муносибатњои ќарзї – созише, ки як љониб ба ихтиѐри љониби 

дигар ягон арзишро бо шарти баргардонидани њамарзиш њангоми 

гузаштани ваќти муайян  гузашт мекунад.   

40. Бозоргирї – ќобилияти корпоратсия дар бораи сариваќт пардохт 

кардани ўњдадорињои кўтохмуддати худ. Бозоргирї пардохтпазирии 

кўтоњмуддати корхона, имконияти фурўхтан, ба маблаѓи наќдї табдил 

ѐфтани арзишњои молиро тавсиф мекунад. Ба сифати нишондињандаи 

бозоргирї таносуби маблаѓњои ќарздории корхона ба љамъи маблаѓи 

воситањои бозоргир баромад мекунад.   

41. Листинг – љойгир кардани сањмияњои ширкат ба рўйхати сањмияњои 

дар бозори биржавї хариду фурўшшаванда.  

42. Инњисори байналхалќї – фирмаи бузург бо дороињо дар хориља ѐ 

иттињоди фирмањои миллатњои гуногун, ки дар як ѐ якчанд соњаи 

хољагии љањонї бо маќсади зиѐд намудани фоида њукмрониро ба роњ 

мемонанд. Аз рўи шакл инњисорњои байналхалќї ба ду гурўњи асосї људо 

мешаванд: ба моликияти умумии инњисории трест ва консернњо асосѐфта 

(инњисорњои фаромиллї ва бисѐрмиллата) ва иттињодњои байнифирмавї 

(картел ва синдикатњо).  

43. Усули ќиёсї – усули лоињакашии сохтори ташкили идоракунї, ки 

ба муќоиса бо сохторњои корхонањои монанд, аз он љумла, бо сохтори 

навъњои идоракунї асос ѐфтааст.  

44. Усули сохторбандии њадафњо – усули банаќшагирии сохторњои 

ташкилот, ки ба низоми стратегияњои вазифавии дар корхона кор карда 

шуда, мувофиќати сохторњои ташкилотро бо низоми стратегияњои 

коркардшуда муайян мекунад, асос ѐфтааст.   
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45. Усули тамсиласозии ташкилотї – усули банаќшагирии сохторњои 

ташкилотї, ки ба коркарди башакловардашудаи риѐзї, графикї ва дигар 

тасвири таќсимоти салоњият ва љавобгарї асос ѐфтааст.  

46. Инњисоргардонии иќтисодиёт – ин љараѐни аз љониби фирмањо запт 

намудани мавќеи асосї дар соњаи истењсолот ва фурўши мањсулот 

мебошад. Метавонад њам ба таври табиї ва њам ба таври сунъї ба вуљуд 

ояд. Шаклњои асосии инњисоркунии иќтисодиѐт картелњо, синдикатњо, 

трестњо ва консернњо ба шумор мераванд.  

47. Инњисор – њуќуќи истисноии давлат ѐ дигар субъекти хољагидор 

дар ягон соњаи фаъолият мебошад. Бартарияти мутлаќи истењсолкунанда 

ѐ фурўшандаи ягонаи мањсулот дар иќтисодиѐт. Чунин бартарї ба 

фирмањои инњисорї имконият медињад, ки њуќуќи истисноии 

ихтиѐрдории захирањо, имконияти фишор овардан ба раќибон, 

истеъмолкунандагон ва љамъият дар умум, инчунин имконияти ба даст 

овардани фоидаи баландро соњиб шаванд.    

48. Фаъолияти инњисорї – фаъолият (бефаъолиятї)-и субъектони 

хољагидор, маќомоти њокимият ва идоракунї, ки ба ќонунгузории 

миллии зиддиинњисорї муќобил буда, ба роњ надодан, мањдуд кардан ѐ 

аз байн бурдани раќобат, инчунин  мањдуд кардани њуќуќњои ќонунии 

истеъмолкунандагон равона карда шудаанд.  

49. Андозњо – пардохтњои њатмии инфиродї-беподоши ташкилоту 

шањрвандон мебошанд, ки аз љониби маќоми ќонунгузори њокимият 

муайян карда шуда, бо маљбуркунии давлатї таъмин карда мешаванд ва 

хислати љазодињї надоранд.  

50. Банаќшагирии андозї – ташкили фаъолияти хољагї, бањисобгирии 

муњосибї ва молиявї, ки њангоми мављудияти дигар нишондињандањои 

баробар ба њаљми камтарини пардохти андоз ва дигар пардохтњо оварда 

мерасонад.  

51. Принсипњои муњосибии умумиќабулшуда - (Generally Accepted 

Accounting Principles) – маљмўи умумии стандарт ва амалиѐтњое, ки 
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њангоми тайѐр кардани њисоботњои молиявии санљидашуда истифода 

бурда мешаванд.  

52. Муносибатњои миёнаравона – муносибатњо байни менељмент ва 

сањњомони корпоратсия.  

53. Мушкилоти миёнаравї – эњтимолияти ихтилофи манфиатњо байни 

сањњомон ва менељменти корпоратсия.  

54. Њудуди танзими корпоративї – чорчўбаи аз љониби ќонун 

муайянкардашуда, ки дар њудуди он ба корпоратсияњо њуќуќи 

мустаќилона амал кардан дода мешавад.  

55. Фаъолияти соњибкорї – фаъолияти ташаббускоронаи субъектони 

хољагидор, ки ба гирифтани фоида равона карда шуда, ба мустаќилият, 

љавобгарї, навоварї ва таваккал асос ѐфтааст.  

56. Мањсулнокии дороињо – ќобилияти дороињо барои баровардани 

њаљми муайяни мањсулот дар воњиди ваќт дар љараѐни истифодабарии 

хољагидорї мебошад.  

57. Даври истењсолї – ќисми даври амалиѐтии корхона, ки бо гардиши 

пурраи унсурњои молии дороињои корхона, ки барои хизматрасонии 

љараѐни истењсолот (сар карда аз ворид шудани ашѐи хом, материалњо, 

нимфабрикатњо, ќисмњои таркибї ва то лањзаи истењсоли мањсулоти 

тайѐр аз онњо)-ро дар бар мегирад.  

58. Овоздињии мустаќим – маросими овоздињие мебошад, ки 

сахмиядлор боя бо тамоми сањмияњои доштааш, ба њар номзад дар 

Шўрои директорон овз дињад. Оид ба њар як номзад овоздињии алоњида 

гузаронида мешавад. Њангоми истифодаи ин усул воситаи соњиб шудан 

ба љой дар Шўрои директорон ин ба даст овардани 50% љамъи як сањмия 

мебошад.   

59. Комиссияи тафтишотї – маќомоти корпоратсия, мебошад, ки аз 

љониби маљлиси умумии сањњомон бо маќсади назорат бурдан аз болои 

фаъолияти молиявї-хољагидори корпоратсия интихоб карда мешавад. 

Тартиби кори комиссияи тафтишотї аз рўи положенияи махсус, ки аз 
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тарафи маљлиси умумии сањњомон ќабул карда мешавад, муайян карда 

мешавад.  

60. Синдикат – яке аз шаклњои иттињоди корхонањо, ки фаъолияти 

тиљоратии ягона (муайяннамоии нархњо, харидории ашѐи хом, фурўши 

мањсулот ва ѓайра)-ро бо нигоњ доштани мустаќилияти истењсолї ва 

њуќуќї амалї мекунанд.   

61. Кодекси иљтимоии корпоратсия – санади меъѐрии маќоми 

идоракунии корпоратсия мебошад, ки дар он тартиби амалисозии 

мукофотонидан, пешнињоди имтиѐз ва кўмакпулињо ба кормандони дар 

њайати рўйхатии тамоми ќисмњои сохтори корпоратсия дохилбуда, 

нишон дода шудааст.   

62. Иттињод – ин муттањидшавї аз рўи нишонањои соњавї, њудудї ва 

дигар аломатњо бо маќсади таъмини манфиатњои умумии иштирокчиѐн 

дар ташкилотњои давлатї, байналхалќї ва дигарњо мебошад.  

63. Паймони стратегї – ќарордод дар бораи муттањидии ду ва зиѐда 

ширкати мустаќил барои расидан ба њадафњои муайяни тиљоратї, барои 

гирифтани синергияи захирањои муттањидкарда ва якдигарро 

пурракунандаи ширкатњо мебошад.  

64. Сохтори сармоя – омезиши сармояи худї ва ќарзї.  

65. Бозори молї – фазои мубодилаи молњо (мањсулот, хизматњо)-и 

ивазкунанда надошта, ѐ молњои њамдигарро пурракунанда дар њудуди 

давлат ѐ ќисми он.  

66. Ширкатњои фаромиллї – корхона (иттиҳоди молиявӣ-саноатӣ), ки 

комплексҳои истеҳсолӣ ѐ хизматрасонандаеро, ки дар берун аз мамлакати 

ҷойгиршавиашон мавҷуданд, идора мекунанд, дар мамлакатҳои гуногун 

шабакаҳои васеи филиал ва шуъбаҳо доранд, дар истеҳсоли ин ѐ он мол 

мавқеи асосиро ишғол мекунанд. 

67. Трест ва консернҳои фаромиллӣ – ширкатҳое, ки дар моликият, таҳти 

назорат ва идораи соҳибкорони як мамлакат қарор доранд.  
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68. Портфели фондӣ (portfolio) – гуруҳи дороиҳо (қоғазҳои қиматнок), ки 

сармоягузор дар ихтиѐр дорад.  

69. Гуруҳҳои молиявӣ-саноатӣ (ФПГ) – гуруҳи корхонаҳо, институтҳои 

молиявӣ ва инвеститсионии аз ҷиҳати ҳуқуқӣ мустақил, ки дар мақомоти 

дахлдор тибқи қонунгузорӣ ба қайд гирифта шуда, захираҳои моддӣ ва 

сармояи худро барои расидан ба ҳадафи иқтисодии умумӣ (муштарак) 

муттаҳид менамоянд.  

70. Франчайза  – иттиҳоде, ки дар асоси он корпоратсияи азим уҳдадор 

мешавад ширкати хурдро бо мол, хадамоти таблиғотӣ, технологияи худ 

таъмин карда, хизматрасониҳоро дар бахши маркетинг бо назардошти 

шароитҳои маҳаллӣ ѐ хусусиятҳои ширкати хизматрасонишаванда 

мерасонад.  

71. Субъектони хоҷагидор – шахсони ҳуқуқӣ новобаста аз шакли 

моликият, ки бо истеҳсол, фурӯш, харидории молу хадамотмашғуланд, 

инчунин шахсони воқеӣ, ки фаъолияти мустақилонаи соҳибкориро амалӣ 

менамоянд.  

72. Холдинг  – ширкати саҳҳомие, ки бастаи саҳмияҳои идоракунандаи як 

ѐ якчанд  корпоратсияҳоро дар ихтиѐр дошта, фаъолияти онҳоро назорат ва 

идора мекунад, стратегияи умумии рушдро муайян мекунад. 
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