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Стратегмяи энергетикии 
Тоҷикистон 
Санади қонунгузории асосӣ оид ба энергетика “Қонун 
дар бораи энергетика” аст, ки дар соли 2000 қабул шуда, 
дар соли 2005 ба он тағирот ворид карда шудааст. Он 
мафҳумҳои асосиро муайян менамояд ва ҳадафҳои асосии 
сиёсати давлатӣ дар ин соҳа, аз ҷумла амният ва таъмини 
боэътимоди энергия, ҳифзи муҳити зист ва самаранокӣ 
ва ҷалби сармоягузориҳо тавассути гузариш ба системаи 
бозориро муқаррар менамояд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нақша дорад, ки эҳтиёҷ ба қувваи барқро тавассути минбаъд 
рушд доани энергетикаи обӣ таъмин намояд. Дар ҳавзаи 
дарёи Ғунт имконияти дар иншоотҳои хурд ва миёна истеҳсол 
кардани тақрибан 62 МВт  энергияи барқи обӣ муайян карда 
шудааст. Имконоти миёнамӯҳлати энергетикаи бодӣ ба 
миқдори 1,000 МВт баҳо дода шудааст, аммо азхудкунии 
онҳо аз сабаби релефи мураккаб душвор аст. Тоҷикистон дар 
байни ҳамаи кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дорои сатҳи 
баландтарини нурафкании офтоб аст. Нурафкании офтоб 
дар минтақаҳои кӯҳсори Тоҷикистон баланд мебошад, ки дар 
онҷо ниёз ба таъмини маҳалҳои дурдаст бо нерӯи барқ вуҷуд 
дорад. Пас аз Русия, Тоҷикистон аз ҷиҳати захираҳои барқи 
обӣ ҷои дуввумро ишғол намуда (530 млрд. кВтс/сол), дар ҷои 
сеюм Қирғизистон (142 млрд кВтс/сол) меистад. 

Имзокунандагони Аҳднома: 0 
Дар айни замон дар Тоҷикистон имзокунандагони аҳднома 
нестанд. 

Тоҷикистон

Технологияҳое, ки 
дастгирӣ карда 
мешаванд:    
Сарфаҷӯйии энергия: гармидиҳии 
марказӣ; навсозии марказҳои гармидиҳӣ; 
насби клапанҳои термостатикӣ; 
мустаҳкам кардани дару тирезаҳо; 
навсозии дегхонаҳо; равшанкунии кӯчаҳо; 
рӯйпӯшкунии деворҳои берунӣ; насби 
ченкунакҳои барқӣ; дегхонаҳои барқӣ; 
дегхонаҳои оби гарм ва гармидиҳии 
марказӣ; ва навсозии лӯлаҳои дохили 
биноҳо; таҷдиди пойгоҳҳоо ва иншоотҳои 
энергетикии саноатӣ. Энергияи 
барқароршаванда: таъмини гази табиӣ; 
сӯзишвориҳои биологӣ; газ аз партовҳои 
биологӣ-/партовгоҳҳо; энергияи 
биотермалӣ; барқи обӣ; энергияи офтоб; 
массаи биологии сахт; энергияи бод. 
Нақлиёт: нақлиёти мусофиркаши шаҳрӣ; 
нақлиёти устувор. Корҳои тозакунӣ: 
ҷамъоварӣ ва коркарди оби партов; 
гардиши партовҳои сахт; ҷамъоварӣ 
ва коркарди партовҳои сахт; софкунии 
оби партов; сӯзишвории омехта; талафи 
энергия.
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Маълумот дар бораи кишвар
Пойтахт: Душанбе

Аҳолӣ: 6.641 млн.

Забон: тоҷикӣ (забони расмӣ) русӣ (васеъ 
истифода мешавад)

ММД (воқеӣ) ҳамагӣ/ба ҳар сари аҳолӣ: 
$15.244 млрд./ $2,318

ММД (номиналӣ) ҳамагӣ/ба ҳар сари аҳолӣ: 
$6.086 млрд./$925

Асъор: сомонӣ (TJS)

Маъхаз: ХБА (баҳодиҳии соли 2011)

Рӯйхати муассисаҳои 
молиявӣ дар 
Тоҷикистон 
1.	Бонки	Аврупоии	Бозсозӣ	ва	Рушд	
(БАБР)	

2.	Бонки	Аврупоии	Сармоягузорӣ	(БАС)	
3.	Барномаи	Умумиҷаҳонии	Ҳифзи	Муҳити	
Зист	(БУҲМЗ)	(иборат	аз	БАБР,	БРММ,	
БЭММ,	ТРСММ,	БББР)	

4.	Бонки	Авросиёии	Рушд	(БАОР)
5.	Бонки	Осиёии	Рушд	(БОР)
6.	Бонки	Умумиҷаҳонӣ	-		Маблағгузории	
маҳаллии	КМБ

7.	Агентии	Рушди	Байналмилалии	ИМА	
(АРБ	ИМА)

8.	Бонки	Умумиҷаҳонӣ
9.	Пайвандҳои	муфид	ва	хазинаҳои	миллӣ

СОЗИШНОМАИ 
МЭРҲО
Тарафдорони пешрафти 
устувори энергетикаи маҳалли



1. Бонки Аврупоии Бозсозӣ ва Рушд (БАБР) 

Тавсифи донор 
БАБР муассисаи молиявии байналмилалие мебошад, ки дар 29 кишварҳои Аврупои Марказӣ ва 
Осиёи Марказӣ лоиҳаҳои мухталифро  дастггирӣ  менамояд ва сармоягузори воҳиди қалонтарин 
дар минтақа мебошад. Шаклҳои асосии маблағгузории мустақим, ки метавонанд аз ҷониби БАБР  
пешниҳод шаванд, қарзҳо, сармояи асосӣ ва кафолатҳо мебошанд. Фаъолияти БАБР дар кишварҳои 
ҳамсояи шарқӣ дар ҳамкории зич бо Бонки Аврупоии Сармоягузорӣ (БАС)  ва Комиссия Аврупо сурат 
мегирад. 

Соҳаҳои мувофиқ
Комплекси агросаноатӣ; сарфаҷӯйии энергия; инфрасохтори шаҳрӣ ва экологӣ; захираҳои табиӣ; 
нерӯи барқ ва энергетика. Ҳам бахши хусусӣ ва ҳам бахши давлатӣ ҳаққи гирифтани маблағгузориро 
доранд.

Технологияҳое, ки дастгирӣ карда мешаванд: 
Таъмини об, ҷамъоварӣ ва коркарди оби партов; гардиши партовҳои сахт; гармидиҳии ноҳиявӣ; 
сӯзишвориҳои биологӣ; газ аз партовҳои биологӣ-/партовгоҳҳо; энергияи биотермалӣ; барқи обӣ; 
энергияи офтоб; массаи биологии сахт; энергияи бод.

Маълумот оид ба маблағгузорӣ

Маблағи камтарини қарз € 5 миллион, гарчандеки дар баъзе ҳолатҳо он 
метавонадa камтар бошад

Маблағи зиёдтарини қарз € 250 миллион
Фоизи зиёдтарини саҳмияҳо 35% сармояи лоиҳаҳои бахши хусусӣ, 70% 

сармояи лоиҳаҳои бахши давлатӣ
Фоизи қарз Аз рӯи меъёрҳои ҷории бозор, аз қабили EURI-

BOR. Маржаи ба фоизи зминавӣ иловашуда 
бо мақсади пӯшонидани хавфҳо бо кишвар 
алоқаманд ва хавфҳои ба лоиҳа хос гузошта 
мешавад.             

Мӯҳлати бозгашти қарз То 15 сол
Пардохти қарз Одатан пардохтҳои маблағашон якхелаи 

шашмоҳа

БАБР аз ширкатҳои дар лоиҳа иштирокдошта суғурта кардани хавфҳои одатан суғурташавандаро 
талаб мекунад. Бонк суғурта кардани хавфи сиёсиӣ ё қобили мубодила набудани асъори маҳаллиро 
талаб намекунад. БАБР одатан талаб мекунад, ки ширкатҳои маблағгузорикардааш қарзро бо 
дороиҳои лоиҳа таъмин намоянд (масалан ба гарав мондани дороиҳои ғайриманқул ё манқул). 

Müraciət üçün tələb olunan məlumat
AYİB layihənin şərtlərə müvafiqliyini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı məlumatı tələb edir: 1. Bankın 
maliyyə ayırmasından necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqədar layihənin qısa təsviri; 2. sponsorun qısa təqdimatı; 
3. məhsul haqqında təfərrüatlar; 4. bazar araşdırması; 5. xərclərin dəqiq bölgüsü; 6. əlavə mənbələrin 
müəyyən edilməsi; 7. layihənin gözlənilən maliyyə nəticələrinin icmalı; 8 hər hansı ekoloji problemin icmalı; 
9; tələb olunan dövlət lisenziyaları və icazələri, mövcud subsidiyalar, eləcə də ixrac/idxal məhdudiyyətləri 
haqqında ətraflı məlumat. 

Daha ətraflı məlumat üçün bax: http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/projects/apply.shtml 

Маълумоти барои пешниҳоди дархост талабшаванда
Барои баҳо додани мувофиқати лоиҳа, БАБР маълумоти зеринро талаб мекунад: 1. Тавсифи 
мухтасари лоиҳа, бо шарҳи чӣ тавр истифода шудани қарзи бонк; 2. Тавсифи мухтасари сарпараст; 
3. Тавсифи маҳсулот; 4. Баррасии бозор; 5. Рамзкушоии муфассали хароҷот; 6. Муайянкунии 
манбаҳои иловагӣ; 7. Баррасии умумии самаранокии молиявии пешбинишудаи лоиҳа; 8. шарҳи 
мухтасари масъалаҳои муҳити зист; 9; тавсифи иҷозатномаҳо ва сандҳои иҷозатдиҳандаи ҳатмии 
давлатӣ, субсидияҳои мавҷуда ва маҳдудиятҳои воридот/содирот. 

Тафсилоти бештар дар инҷо дастрас аст: http://www.EBRD.com/pages/workingwithus/projects/apply.
shtml 
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Лоиҳаи намунавӣ
Дар соли 2011 БАБР барои насби ҳисобкунакҳои нави барқ, системаҳои қайди нишондиҳандаҳои 
ҳисобкунакҳо ва системаи ҳисобу китоби худкор дар вилояти Суғди Тоҷикистон қарз пешниҳод 
кард.  Лоиҳа талафот дар шабакаҳои тақсимотро кам карда, сифати таъминотро беҳтар ва 
сарфаҷӯйии энергияро афзоиш медиҳад.   

Тартиби пешниҳоди дархост
Агар шумо хоҳед, ки аз БАБР маблағгузорӣ ба даст оред, варақаи онлайнро дар пайванди зер пур 
кунедt http://www.EBRD.com/pages/workingwithus/projects/apply/form.shtml

Маълумоти тамос

Шахси мутасаддӣ: Терри МакКаллион (Директор оид ба сарфаҷӯйии энергия ва тағирёбии 
иқлим)

Тел.: +44 20 7338 7478

Факс: +44 20 7338 6942

Вебсайт: www.EBRD.com

2. Бонки Аврупоии Сармоягузорӣ (БАС) 

Тавсифи донор 
Бонки Аврупоии Сармоягузорӣ (БАС)  муассисаи маблағгузории Иттиҳоди Аврупо. Саҳҳомони он 27 
давлати узви Иттиҳоди Аврупо мебошанд. БАС operations in the Eastern Neighbours are carried out 
in close cooperation with the Бонки Аврупоии Бозсозӣ ва Рушд (БАБР)  and the European Commission.  

Соҳаҳои мувофиқ
Аксарияти соҳаҳо барои маблағгузорӣ мувофиқат мекунанд. Ҳам лоиҳаҳои бахши хусусӣ ва ҳам 
лоиҳаҳои бахши давлатӣ ҳаққи гирифтани дастгириро доранд 

Технологияҳо
Сарфаҷӯйии энергия (масалан, гармидиҳии марказӣ, навсозии иншооти энергетикӣ); энергияи 
барқароршаванда(масалан, энергияи офтоб; энергияи бод;); Таъмини об ва ва ҷамъоварии оби 
ифлос ва коркарди оби партов; ҷамъоварӣ ва коркарди партовҳои сахт; иншоотҳои тозакунии 
ифлосиҳои саноатӣ; нақлиёти мусофиркаши шаҳрӣ.

Funding info

Маблағи камтарини қарз Нишон дода нашудааст
Маблағи зиёдтарини қарз Нишон дода нашудааст
Фоизи зиёдтарини саҳмияҳо То 50% хароҷоти лоиҳа
Фоизи қарз Қарзҳои БАС бо фоизҳои тағирёбанда одатан 

бо фоизҳои пасттар аз LIBOR, ки барои тамоми 
мӯҳлати пардохт ҳангоми ҳар як соқиткунӣ 
муқаррар карда мешаванд,  дастрас ҳастанд.             

Мӯҳлати бозгашти қарз То 25 сол, вобаста аз намуди лоиҳа
Пардохти қарз Пардохтҳо одатан дар ҳар шаш моҳ ё ҳар як 

сол сурат мегиранд

БАС қарзҳои мустақим ё қарзҳои глобалӣ, ки тавассути миёнаравҳои молиявӣ (бонкҳо) дода мешаванд, 
пешниҳод мекунад. Бонк омӯзиши асосноккунии иқтисодиву техникии худи дархосткунандаро 
баррасӣ менамояд ва баҳодиҳии пешакии баъзе ҷиҳатҳои лоиҳаро анҷом медиҳад: 1. техникӣ; 2. 
экологӣ; 3. иқтисодӣ; 4. молиявӣ; 5. ҳуқуқӣ.
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Лоиҳаи намунавӣ
Дар соли 2011 БАС барои барқароркунии хатҳои барқи шиддаташон паст ва мёнаи шабакаҳои 
тақсимот дар вилояти Суғд, дар шимоли Тоҷикистон €7 миллион ҷудо кард. Ҳадафи лоиҳа кам 
кардани талафоти барқ дар шабакаҳои тақсимот ва сарфаҷӯйии энергия буд. Лоиҳаи мазкур дар 
ҳамкорӣ бо БАБР анҷом дода шуд. 

Критерийҳои дархост
Аз дархосткунандагони лоиҳа талаб карда мешавад, ки ба Раёсати Амалиётии Бонк тавсифи 
муфассали сармоягузории капиталӣ ва нақшаи пешбинишудаи молиявии худро пешниҳод кунанд. 

Тафсилоти бештар дар инҷо дастрас аст: http://www.EIB.org/attachments/application_documents_
en.pdf 

Тартиби пешниҳоди дархост
Қарзҳои алоҳида барои лоиҳаҳои арзишашон то €25 миллион метавонанд аз БАС мустақиман дархост 
карда шаванд. Бо назардошти доира ва гуногунии лоиҳаҳои имконпазир, ягон талаботи стандартӣ 
оид ба ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда вуҷуд надорад. Тарҳбандӣ ва мундариҷаи ҳуҷҷатҳои ба бАС 
пешниҳодшаванда масъулияти худи дархосткунанда аст. Барои гирифтани маълумоти бештар оид 
ба тартиби дархост ба мизи хидматрасонӣ (ниг. Маълумоти тамос) муроҷиат кунед

Маълумоти тамос

Мизи маълумотии БАС 

Тел.: (+352) 437922000

Факс: (+352) 437962000

Почтаи электронӣ:info@EIB.org 

Вебсайт: www.EIB.org

3. Барномаи Умумиҷаҳонии Муҳити Зист (БУМЗ)

Тавсифи донор 
Барномаи Умумиҷаҳонии Муҳити Зист (БУМЗ) аз 182 давлати узв иборат аст — ки дар ҳамкорӣ бо 
ташкилотҳои байналмилалӣ ва бахши хусусӣ — мушкилоти зистмуҳитии ҷаҳониро ҳал мекунад. 
БУМЗ дар айни замон калонтарин маблағгузори лоиҳаҳо оид ба беҳдошти муҳити зисти ҷаҳонӣ 
аст. Шарикони БУМЗ аз 10 ташкилот иборатанд, аз ҷумла БАБР, БРММ, БЭММ, ТРСММ, БОР ва Бонки 
Умумиҷаҳонӣ.

Намудҳои мувофиқи лоиҳаҳо
Консепсияи лоиҳаҳоро ҳукуматҳо, нуқтаҳои аҳолинишин, бахши хусусӣ ва воҳидҳои дигари ҷомеаи 
шаҳрвандӣ таҳия карда метавонанд. Намудҳои зерини фаъолият барои маблағгузорӣ мувофиқат 
мекунанд: гуногунии биологӣ; Тағирёбии иқлим (мубориза ва мутобиқшавӣ); маводи кимиёвӣ; 
обҳои байналмилалӣ; инқирози замин; идоракунии устувори ҷангал.

Технологияҳои мувофиқ
Онҳое ки дар самти энергияи барқароршаванда партови гази гармхонаро кам ё пешгирӣ мекунанд; 
Сарфаҷӯйии энергия; устувории нақлиёт; идоракунии замин, тағироти истифодаи замин ва ҷангал.
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Маълумот дар бораи маблағгузорӣ 
БУМЗ ба лоиҳаҳои гуногун грантҳои маблағашон аз якчанд ҳазор то якчанд миллион доллар 
медиҳад.  

Маблағи камтарини қарз Сатҳи камтарин муқаррар нашудааст
Маблағи зиёдтарини қарз Сатҳи зиёдтарин муқаррар нашудааст, 

маблағи зиёдтарини ба лоиҳаи тағироти иқлим 
аз ҷониби БУМЗ дар Тоҷикистон  $ 2,7 миллион 
буд. Маблағи калонтарини маблағгузорӣ дар 
Тоҷикистон, аз ҷумла маблағгузории муштарак 
$ 23 миллион буд.

Фоизи зиёдтарини саҳмияҳо Нишон дода нашудааст
Фоизи қарз Нишон дода нашудааст
Мӯҳлати бозгашти қарз Нишон дода нашудааст

Критерийҳои дархост
Барои мувофиқат кардан ба баррасӣ, пешниҳоди лоиҳавӣ бояд ба критерийҳои зерин ҷавобгӯ 
бошад: 1. Он бояд ба яке аз самтҳои асосои БУМЗ нигаронида шавад, ки муҳити зисти ҷаҳонро 
беҳтар мекунанд 2. Бо стратегияи амалиётии БУМЗ мутобиқ бошнд; 3. маблағгузории БУМЗ танҳо 
барои хароҷоти иловагии мувофиқашуда дар самти дастрас шудан ба беҳсозии экологӣ гирифта 
шавад; 4. Аҳолиро ба тарҳрезӣ ва амалисозии лоиҳа ҷалб кунад; 5. онро ҳукуматҳо кишварҳои ҷои 
амалисозӣ тасвиб кунанд. Барои маълумоти мушаххас оид ба маблағгузорӣ ба шахси муттасаддӣ 
дар Тоҷикистон муроҷиат кунед (ниг. Маълумоти тамос).

Лоиҳаи намунавӣ
То ба имрӯз, БУМЗ якчанд лоиҳаҳои тағирёбии иқлимро дар Тоҷикистон маблағгузорӣ кардааст. 
Дар соли 2005 БУМЗ як лоиҳаро оид ба коҳиш додани партови гази гармхона тавасути нақлиёт дар 
Душанбе, пойтахти Тоҷикистон  маблағгузорӣ намуда, дастрасии ҳамагонро беҳтар сохт.

Тартиби пешниҳоди дархост 
Пеш аз таҳияи пешниҳоди лоиҳавӣ, дархосткунанда бояд бо шахси мутасаддӣ дар кишвар тамос 
гирад (ниг. Маълумоти тамос) то мувофиқати лоиҳаро бо критерийҳо дар боло номбаршуда тафтиш 
кунад. Агар лоиҳа мувофиқат кунад, дархосткунанда Варақаи Муайянкунии Лоиҳаро (ВМЛ) дар 
ҳамкории зич бо Агентии БУМЗ ва бо риояи давраҳо дохилии лоиҳа таҳия мекунад. Ҷудо  кардани 
пешниҳодҳои ВМЛ барои пешниҳод ба БУМЗ барои маблағгузорӣ  ва истифодаи бастаҳои захира 
дар сатҳи кишвар ва дар ниҳоят аз ҷониби шахси мутасаддии амалиётии БУМЗ сурат мегирад. 
Лоиҳаҳо одатан аз рӯи тартиби ворид шуданашон баррасӣ карда мешаванд.

ВМЛ дар инҷо мавҷуд аст: http://www.theGEF.org/GEF/guidelines

Шахси мутасаддии БУМЗ дар Тоҷикистон

Шахси мутасаддӣ: д-р Талбак Салимов

Тел.: +992 372364059, +992 95 146 8771, +992 37 236 4059, +992 37 221 25 46

Факс: + 992 37 236 1353

Почтаи электронӣ: Farsona@mail.ru, orzuzoda@yahoo.com, nsafarov@biodiv.tojikiston.com, 
biodiv@biodiv.tojikiston.com

Вебсайт: www.theGEF.org
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4. Бонки Авросиёии Рушд (БАР)

Тавсифи донор 
Бонки Авросиёии Рушд (БАР) муассисаи молиявии байналмилалие мебошад, ки бо мақсади мусоидат 
ба рушди иқтисодь ва равандҳои интегратсия дар минтақаи Авросиё таъсис дода шудааст. Бонкро 
дар соли 2006 Федератсияи Русия ва Қазоқистон ташкил додаанд. Беларус дар соли 2009 ҳамроҳ 
шуд.

Соҳаҳои мувофиқ
Транспорт, энергетика, иншоотҳои коммуналӣ; сарфаҷӯйии энергия, захираҳои табиӣ, ҳифзи 
муҳити зист ва беҳтар кардани вазъи экологӣ.

Технологияҳои мувофиқ
Технологияҳои марбут ба сарфаҷӯйии энергия, захираҳои табиӣ, азнавсозии аз ҷиҳати сарфи 
энергия самараноки соҳаи энергетика.

Маълумот дар бораи маблағгузорӣ

Маблағи камтарини қарз $ 30 миллион
Маблағи зиёдтарини қарз $ 150 миллион
Фоизи зиёдтарини саҳмияҳо 80%
Фоизи қарз Вобаста аз лоиҳа
Мӯҳлати бозгашти қарз На зиёда аз 15 сол

Ҳамаи муомилот дар доираи лоиҳа аз ҷониби бонки интихобшуда дар асоси шартномаи аегнтӣ 
амалӣ мешаванд.

Маълумоти барои пешниҳоди ариза талабшаванда
Дар маҷмӯъ, критерийҳои зерин ҳамчун критерийҳои стандартӣ дар рафти баррасӣ ва 
маблағгузории лоиҳа ба ҳисоб мераванд: 1.лоиҳаҳои аз ҷониби банк маблағгузоришаванда бояд бо 
ҳадафҳо ва вазифаҳои стратегии бонк мутобиқат кунанд; 2. Бонк лоиҳаҳои сармоягузориро вақте 
маблағгузорӣ мекунад, ки дарёфти манбаи ингуна маблағгузорӣ бо шартҳои мувофиқ дар бозор 
имконпазир нест; 3. Маблағгузории лоиҳаҳо тибқи принсипҳои асосии амалияи байналмилалии 
бонкдорӣ сурат мегирад.

Барои маълумоти муфассалтар аз ин сайт дидан кунед: 

http://www.eabr.org/eng/activities/investment/credit-politics/

Лоиҳаи намунавӣ
Аз он лаҳзае, ки дар соли 2009 Беларус узви комилҳуқуқ шуд, то ба ҳол дар самти сарфаҷӯйии 
энергия, энергияи барқароршаванда ва ғайра ягон лоиҳа амалӣ карда нашудааст. 

Тартиби пешниҳоди дархост 
Худи Бонк барои мизоҷон суратҳисобҳо намекушояд ва дар пешниҳоди хидматрасониҳои ҳисобу 
киӣоб ва нақдина иштирок намекунад. Бинобарин, ҳамаи муомилоти лоиҳавӣ аз ҷониби бонки 
интихобшудаи миёнарав дар асоси шартномаи агентии имзошуда ба амал бароварда мешаванд. 
Барои маълумоти мушаххастар ба идораи бонк дар Душанбе тамос гиред.

Маълумоти тамос

Идораи БАР дар Душанбе

Тел.:: + 992 (44) 6 40 04 45

Факс: + 992 (44) 6 40 04 46

Вебсайт: www.eabr.org
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5. Бонки Осиёии Рушд (БОР) 

Тавсифи донор 
Бонки Осиёии Рушд (БОР) ба маблағгузории рушд дар минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором машғул 
буда, ҳадафи он коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ аст. БОР якчанд самтҳои асосии фаъолият, дорад, 
ки аз ҷумлаи онҳо тағирёбии иқлим аст. 

Соҳаҳои мувофиқ
Сармоягузориҳо ба инфрасохтор дар самти созмон додани системаҳои энергетикии тоза, самаранок 
ва ба иқлим тобовар; усулҳои сарфаҷӯёна ва устувори нақлиёт; дастрасии бештар ба таъмини 
боъътимод ва арзони об ва шароити санитарӣ; ва шаҳрҳои барои зист мусоид ва ба иқлим тобовар. 
Бонк воҳидҳои шаҳрдории маҳаллиро дастгирӣ мекунад. 

Технологияҳои мувофиқ
Нишон дода нашудааст

Маълумот оид ба маблағгузорӣ

Маблағи камтарини қарз Нишон дода нашудааст 
Маблағи зиёдтарини қарз Нишон дода нашудааст, over 100 миллион
Фоизи зиёдтарини саҳмияҳо 25%
Фоизи қарз Бозорӣ
Мӯҳлати бозгашти қарз Нишон дода нашудааст

Бонк таъминоти ба намуди қарз ва маблағгузорӣ мувофиқро талаб мекунад.

Маълумоти барои пешниҳоди ариза талабшаванда
Барои гирифтани кӯмаки БОР ягон шакли стандартии дархост вуҷуд надорад. Бо вуҷуди ин, БОР 
барои баррасӣ намудани лоиҳаҳо як қатор маълумоти асосиро талаб мекунад, аз ҷумла: 1. Шарҳи 
мухтасар; 2. Тавсифи лоиҳа; 3. Омӯзиши асоснокии техникӣ, молиявӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва иҷтимоии 
лоиҳа, ки аз ҷониби мушовир ё ширкати машваратии мӯътабар анҷом дода шудааст; 4. Маълумоти 
заминавӣ оид ба сарпараст(он); 5. Сохтори моликияти лоиҳа; 6. Чорабиниҳои амалисозии лоиҳа; 
7. Корҳои лоиҳа; 8. Бозор; 9. Ҷиҳатҳои экологӣ ва иҷтимоӣ; 10. Баҳодиҳии хароҷот; 11. Нақшаи 
молиявӣ; 12. Модели молиявӣ; 13. Таҳлили хавфҳо; 14. Иҷозатҳо ва иҷозатномаҳо. Барои маълумоти 
муфассалтар, лутфан ба  вебсйти БОР дар пайванди зерин муроҷиат намоед: http://beta.adb.org/site/
private-sector-financing/applying-assistance

Лоиҳаи намунавӣ
То ба имрӯз аз ҷониби БОР дар Тоҷикистон лоиҳаҳои мувофиқ амалӣ карда нашудаанд.  

Тартиби пешниҳоди дархост 
Барои маълумоти муфассалтар, лутфан бо БОР мустақиман тамос гиред.

Маълумоти тамос

Намояндагии доимӣ дар Тоҷикистон

Тел.: +992 372 271 895 / 271 897 / 210 558

Fax. + 992 372 244 900

Вебсайт: www.adb.org
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6. Бонки Умумиҷаҳонӣ – Маблағгузории маҳаллии КМБ

Тавсифи донор 
Департаменти Маблағгузории Маҳаллӣ  ташаббуси якҷояи Бонки Умумиҷаҳонӣ ва Корпоратсияи 
Молиявии Байналмилалӣ (КМБ) аст. Он ба иёлот, вилоятҳо, шаҳрдориҳо ва корхонаҳо бидуни 
кафолати соҳибихтиёр маблағгузорӣ ва дастрасӣ ба бозорҳои сармояро муҳайё менамояд. 

Соҳаҳои мувофиқ
Сарфаҷӯйии энергиятаъмини барқ; тақсимоти газ; гармидиҳии марказӣ; идоракунии об ва оби 
партов; нақлиёт; партовҳои сахт; дигар хидматрасониҳои муҳими коммуналӣ. Воҳидҳои шаҳрӣ, 
вилоятӣ, минтақавӣ, ва маҳалли давлатӣ ба гирифтани маблағгузорӣ ҳақ доранд. 

Технологияҳои мувофиқ
Нишон дода нашудааст

Маълумот оид ба маблағгузорӣ

Маблағи камтарини қарз Нишон дода нашудааст
Маблағи зиёдтарини қарз Нишон дода нашудааст
Фоизи зиёдтарини саҳмияҳо Нишон дода нашудааст
Фоизи қарз Нишон дода нашудааст
Мӯҳлати бозгашти қарз Нишон дода нашудааст

Департаменти Маблағгузории Маҳаллӣ хавфро аз рӯи якчанд критерий, ки дар якҷояги модели 
баҳодиҳиро ташаккул медиҳанд, баррасӣ мекунад. Ба онҳо дохил мешаванд: 1. молиявӣ (қобили 
пешгӯӣ будани ҷараёни пули нақд барои хидматрасонии қарз бидуни кафолати соҳибихтиёр, 
қобилияти қарзгирӣ; 2. Иҷтимоӣ-иқтисодӣ (заминаи мустаҳками иқтисодӣ) 3. институтсионалӣ 
(самаранокии амалиётӣ); 4. меъёрӣ (сатҳи тарққи бозор, дараҷаи ғайримутамарказӣ); 5. Таъсир ба 
рушд: (хусусан ба сармоягузорӣ, натиҷаҳои назаррас дар рушди иқтисод ва коҳиши камбизоатӣ)

Маълумоти барои пешниҳоди ариза талабшаванда
Ҳангоми пешниҳоди дархост оид ба маблағгузорӣ, лутфан маълумоти заминавии зеринро дар 
бораи лоиҳа пешкаш намоед: 1. Ном ва макони ҷойгиршавии воҳиди ширкаткунанда; 2. Тасдиқи 
он, ки ин воҳид дорои салоҳияти гирифтани қарз бо шартҳои тиҷорӣ бидуни кафолати соҳибихтиёр 
аст; 3. Тавсифи истифодаи пешниҳодшудаи маблағгузориҳо/сармоягузориҳо; 5. Миқдори 
маблағгузории дархостшуда; 6. Мӯҳлати пешбинишудаи оғоз ва анҷоми лоиҳа; 7. Номи тарафҳои 
дигари ширкаткунанда, аз қабили муассисаҳои молиявӣ ва ширкатҳои сохтмонӣ.

Тартиби пешниҳоди дархост 
Агар шумо ба гирифтани маблағгузорӣ барои лоиҳаи сатҳи маҳаллӣ манфиатдор бошед, метавонед 
дархости худро бо почтаи электронҷ ё факс ирсол кунед. Лутфан дар сатри мавзӯи паёми электронӣ 
ё дар қисмати болоии номаи факсимилӣ калимаҳои «Дархост барои маблағгузорӣ « илова кунед ва 
маълумоти тамоси худро нишон диҳед.

Маълумоти тамос

Факс: (202) 974-4310

Почтаи электронӣ: subnationalfinance@ifc.org

Вебсайт: http://www.ifc.org/subnationalfinance
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7. Агентии Рушди Байналмилалии ИМА (АРБ ИМА)

Тавсифи донор 
Агентии Рушди Байналмилалии ИМА (АРБ ИМА) агентии мустақилест, ки дар саросари ҷаҳон ба 
расонидани кӯмаки иқтисодӣ, рушд ва башардӯстона машғул буда, ба ҳадафҳои сиёсати хориҷии 
Иёлоти Муттаҳида мусоидат мекунад.

Соҳаҳои мувофиқ
Манфиатгирандагон шаҳрдориҳо ва ТҒДҳо мебошанд 

Технологияҳои мувофиқ
Технологияҳо марбут ба: Сарфаҷӯйии энергия, коҳиши партови СО2, гармидиҳии шаҳр

Маълумот дар бораи маблағгузорӣ
АРБ ИМА дигар дар вебсайти худ дар бораи имконоти шартономавӣ эълонҳо нашр намекунад. Ба 
ҷои ин, ингуна огоҳиҳо дар сайт ‘www.grants.gov’ ҷой дода мешаванд. Барои гирифтани огоҳиҳо 
тавассути почтаи электронӣ лутфан аз вебсайти Grants.gov боздид намоед ва сабти ном кунед.

Лоиҳаи намунавӣ
Дар солҳои 2010-2013 АРБ ИМА як лоиҳаро дар самти  чораҳои сарфаҷӯйии энергия дар бахши 
манзилии шаҳри Душанбе амалӣ мекунад. Лоиҳа имконоти мавҷудаи технологияҳои сарфаҷӯйии 
энергия ва энергияи барқароршавандаро барои беҳтар кардани хидматрасонии гармидиҳӣ нишон 
медиҳад.

Тартиби пешниҳоди дархост 
Барои пешниҳоди дархост барои маблағгузории АРБ ИМА, эълонҳои интишоршударо омӯзед. Онҳо 
дар www.grants.gov дастрас ҳастанд. 

Маълумоти тамос АРБ ИМА /Тоҷикистон

Ҷеффри Леҳрер, директори идора дар кишвар

Тел.: 10-922-372-229-2000

Вебсайти Тоҷикистон: http://centralasia.usaid.gov/tajikistan

Вебсайти ҷаҳонӣ: www.usaid.gov

Эълонҳои гранти АРБ ИМАро дар www.grants.gov пайдо кардан мумкин аст. 

8. Бонки Умумиҷаҳонӣ

Тавсифи донор 
Бонки Умумиҷаҳонӣ манбаи ҳаётан муҳими кғмаки техникӣ ва молиявӣ барои кишварҳои дар ҳоли 
рушдбуда дар саросари ҷаҳон мебошад.  Бонк аз ду муассисаи рушд иборат аст, ки ба 187 кишвари 
узв таллуқ доранд: Бонки Байналмилалии Бозсозӣ ва Рушд (БББР) ва Ассосиатсияи Байналмилалии 
Рушд (АБР). БББР ба коҳиш додани камбизоатӣ дар кишварҳои камбизоати дорои даромади миёна 
ва қобилияти қарзгирӣ равона карда шуда, АБР бошад бо кишварҳои камбағалтарини дунё сарукор 
дорад.

9

www.soglasheniemerov.eu

СОЗИШНОМАИ 
МЭРҲО
Тарафдорони пешрафти 
устувори энергетикаи маҳалли



Соҳаҳои мувофиқ
Тақрибан ҳамаи соҳаҳо мувофиқат мекунанд

Маълумот дар бораи маблағгузорӣ
Байналмилалии Бозсозӣ ва Рушд (БББР) ва Ассосиатсияи Байналмилалии Рушд (АБР) барои лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ уҳдаориҳои миёнаи қарздиҳии солона пешниҳод мекунанд. Ин маблағҳоро кишварҳои 
гиранда барои хариди молҳо ва таҷҳизот, корҳои сохтмони шаҳрвандӣ, ва дарёфти хидматрасониҳои 
машваратӣ барои амалисозии ин лоиҳаҳо истифода мебаранд. Ҳар як лоиҳа метавонад дорои 
чандин шартонмаҳо ва имконоти тиҷоратии алоҳида барои  молрасонҳо, пудратчиён ва мушовирон 
дар саросари ҷаҳон бошад. Ҳангоми довталабӣ кардан ба имконоти тиҷорӣ дар лоиҳаҳои аз ҷониби 
Бонки Умумиҷаҳонӣ маблағгузоришаванда, дарки он далел муҳим аст, ки муассисаи амалисозанда 
дар кишвари гиранда барои таъминот масъул мебошад. Ҳамаи шартномаҳо дар байни қарзгиранда 
(одатан, мақомоти давлатие, ки ҳамчун муассисаи амаликунанда амал мекунад) ва молрасон, 
пудратчӣ ё мушовир баста мешаванд. Нақши Бонк дар он аст, ки аз ҷониби қарзгиранда дуруст иҷро 
шудани кор, риоя шудани тартиботи мувофиқашудаи таъминот ва ба таври самаранок, одилона, 
шаффоф ва бовиҷдонона гузаронида шудани равандро назорат намояд.

Лоиҳаи намунавӣ
Дар моҳи майи соли 2011 Бонки Умумиҷаҳонӣ маблағгузориро ба миқдори  $200 миллион барои 
як барномаи сарфаҷӯйии энергия тасдиқ намуд, ки тавассути мусоидат ба миёнаравии молиявии 
устувор дар самти маблағгузории сарфаҷӯйии энергия ба  беҳтар кардани сарфаҷӯйии энергия 
аз ҷониби корхонаҳои саноатӣ ва тиҷорӣ, шаҳрдориҳо, корхонаҳои коммуналӣ ва ширкатҳои 
хидматрасонии таъминоти барқ дар Тоҷикистон саҳм мегузорад.

Тартиби пешниҳоди дархост 
Барои маълумоти бештар бо идораи маҳаллӣ тамос гиред

Маълумоти тамос

Идораи Бонки Умумиҷаҳонӣ дар Душанбе

Тел.: (992 48) 701 58 00

Факс: (992 48) 701 58 37

Посӯчтаи электронӣ: fsanginov@worldbank.org

9. Пайвандҳои муфид ва Хазинаҳои Миллӣ

1. INOGATE
Барномаи INOGATE як барномаи байналмилалии ҳамкории энергетикӣ дар байни Иттиҳоди Аврупо 
ва кишварҳои шарик, аз ҷумла Тоҷикистон, мебошад. Онҳо ба мувофиқа расидаанд, ки барои ноил 
шудан ба ҳадафҳои асосоии зерин якҷоя саъй мекунанд: 1. Ба ҳам овардани бозорҳои энергия дар 
асоси принсипҳои бозори дохилии энергияи ИА t бо назардошти хусусиятҳои кишварҳои ҷалбшуда; 
2. беҳтар кардани амнияти энергетикӣ тавассути ҳалли масъалаҳои воридот/содироти энергия, 
диверсификатсияи таъминот, транзити энергия ва талабот ба энергия; 3. Дастгирии рушди 
устувори энергетика, аз ҷумла, сарфаҷӯйии энергия, энергияи барқароршаванда ва идоракунии 
талабот; 4. Ҷалби сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои энергетикии дорои манфиати умумӣ ва минтақавӣ.

Вебсайт: www.inogate.org 

2. REEEP
Шарокати Энергияи Барқароршаванда ва Сарфаҷӯйии Энергия (REEEP) ташкилоти ғайритиҷорӣ 
буда, дар соҳаи тағироти иқлим тахассус дорад ва ҳадафи он суръат бахшидан ба созмонёбии 
бозори  энергияи барқароршаванда ва сарфаҷӯйии энергия мебошад, ки таваҷҷӯҳи асосиаш ба 
бозорҳои нав ва малакатҳои рӯ ба тарққӣ равона карда шудааст.

Вебсайт: http://www.reeep.org/
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3. Хазинаҳои Миллӣ
Аксари кишварҳои Шарокати Шарқӣ ва Осиёи Миёна ҳоло ҳам дар раванди созмон додани сохторҳо 
ва хазинаҳои доимии дастгирӣ  қарор доранд. Нақшаҳои Чорабиниҳои Энергияи Устувор (НЧЭУҳо) 
ҳоло ба таври васеъ ҳамчун василаи таҳияи сиёсати маҳаллӣ дар самти иқлим эътироф карда 
нашудаанд, ва аз ин рӯ барои ин вазифаи мушаххас барномаҳои бисёрсолаи мунтазами миллӣ 
вуҷуд надоранд. Аммо, механизмҳои дастгирии мавҷуда, ки дар барномаҳои миллии  Сарфаҷӯии 
Энергия дарҷ шудаанд ва зуд рушд мекунанд, метавонанд дорои ҷузъҳое бошанд, ки барои таҳияи  
НЧЭУ истифода шаванд, гарчандеки тартиби мавҷудият ва дастрасӣ метавонад ҳар сол тағир 
ёбад. Дар баробари ин, имзокунандагоне, ки дар паи дарёфти маблағгузорӣ аз хазинаҳои миллӣ 
ҳастанд, бояд ба вазоратҳои сохтмон, рушди минтақаҳо энергетика ва муҳити зисти кишвари худ 
муроҷиат кунанд, ки онҳо, дар баробари маъмуриятҳои вилоятҳо ва ноҳияҳо ва хазинаҳои экологӣ,  
метавонанд маблағҳои дастрас дошта боашнд.
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Масъулияти пурра оид ба мӯҳтавои ҳуҷҷати мазкур бар дӯши Дафтари Шарқии Аҳдномаи Мэрҳо мебошад. Он ба таври ҳатмӣ 
нуқтаи назари Иттиҳоди Аврупоро инъикос намекунад. Комиссиюни Аврупо барои ҳамагуна истифодаи эҳтимолии мӯҳтавои 
дар инҷо ҷойгиршуд ё ҳамагуна хатогиҳои дар матн ҷойдошта масъул нест, гарчандеки ҳангоми омода кардани онҳо 
таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. Дафтари Шарқии Аҳдномаи Мэрҳо бо дастгирии молиявии Комиссиюни Аврупо DG DEVCO 
таъсис дода шудааст. Онро Energy Cities роҳбарӣ мекунад ва ба он Иттиҳоди Иқлимӣ  шомил аст, ки Ассотсиатсияи «Шаҳрҳои 
аз ҷиҳати энергетикӣ самараноки Украина», Агентии НЛ ва Маркази Минтақавии Экологии Осиёи Марказӣ иборат мебошад.
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