РОҲИ СОМОН - БАҲРИ ОБОДИИ ВАТАН

ДАР БОРАИ ШИРКАТИ «РОҲИ СОМОН»

Ғояи бренди «Роҳи Сомон»
• Ширкати «Роҳи Сомон» ба ифтихори нахустин асосгузори давлати тоҷикон –
Шоҳ Исмоили Сомонӣ номгузорӣ шудааст, ки дар давраи идоракунии ӯ соҳаҳои
иҷтимоӣ, рушди иқтисодиёт, фарҳанг ва идоракунии давлат ба дастовардҳои
баланд расида буданд.
• «Роҳи Сомон» - ин роҳи дурахшони аҷдодони мо, роҳе, ки барои рушди
Тоҷикистон тавассути бурдани бизнеси муваффақ ва масъул дар бахшҳои
гуногуни иқтисодиёт равона шудааст.

• Логотипи ширкати «Роҳи Сомон», Исмоили Сомонӣ - асосгузори давлати
тоҷиконро дар аспи тавоно, ки ба дастовардҳои нав баҳри ободии ватан талош
карда истодааст инъикос менамояд.

Дурнамо
• «Роҳи Сомон» ин ширкати тиҷоратии зуд инкишофёфтаистода, аз ҷиҳати
иҷтимои масъул, пешсаф дар тамоми соҳаҳои фаъолияти худ мебошад.
• Мо бо шарикон ва мизоҷони худ дар саросари ҷаҳон, дар асоси ростқавлӣ,
шаффофӣ ва ҳамкории дарозмуддат баҳри ободии Тоҷикистон фаъолият
мебарем.

Арзишҳо ва принсипҳои мо
1. Муносибати сазовор ва боэҳтиромона ба шарикон ва мизоҷон
2. Риояи қонунҳои амалкунанда, мувофиқат кардан ба меъёрҳои давлатӣ ва
корпоративӣ
3. Ташаббуснокӣ, самимиятнокӣ, некхоҳӣ, майл ба рушд ва ҳамкорӣ
4. Кор дар як тим, самаранокӣ ва ҳама вақт бо сифати баланд
5. Фоъолияти шаффоф, иҷро намудани ӯҳдадориҳои корӣ дар назди шарикон ва
мизоҷон, ҳамкории мутақобилан судманд
6. Масъулияти иҷтимоӣ дар назди ҷомеа ва эҳтироми анъанаҳои мардум

Фаъолияти ширкат
• «Роҳи Сомон» ин гурӯҳи ширкатҳо буда, дар соҳаҳои гуногуни бизнес фаъолият
менамояд:
1. Таҳвили зироатҳои ғалладона
2. Таҳвили маҳсулотҳои нафтӣ
3. Фурӯши маҳсулотҳои нафтӣ тавассути шабакаҳои нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ
4. Дистрибютсияи маҳсулотҳои хӯрокворӣ
5. Хизматрасонии нақлиётию логистикӣ
6. Кишоварзӣ

• Ширкати «Роҳи Сомон» моҳи ноябри соли 2009 таъсис ёфтааст. Саридораи ин
ширкат дар шаҳри Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир мебошад. Ширкат дар
Аморати Муттаҳидаи Араб, Руссия, Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Туркия
намояндагии худро дорад.

Фаъолияти ширкат
• Нишондиҳандаҳои «Роҳи Сомон»:
1.

Шумораи кишварҳое, ки ширкат ҳамкорӣ мекунад

15+

2.

Шумораи шарикон дар саросари ҷаҳон

50+

3.

Шумораи намояндагии ширкат дар кишварҳои дуру
наздик
Шумораи соҳаҳои бизнесе, ки ширкат фаъолият
дорад
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5.

Миқдори брендҳое, ки ширкат пешбарӣ менамояд

20+

6.

Ҳиссаи бозории ширкат дар таҳвили зироатҳои
ғалладона (солҳои 2015, 2016, 2017)
Парки воситаҳои нақлиётии ширкат: автомобилҳои
боркашон, адад

4.

7.
8.

Пардохтҳо ба буҷет (солҳои 2012-2017)

9.

Хароҷотҳо барои хайрия ва рушди ҷомеа
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235,5 млн. TJS
(41,2 млн. USD)
Ҳар сол 10% аз фоидаи соф

Фаъолияти ширкат
• Бо шарофати роҳбарияти ботаҷриба, дастаи муттаҳид, риояи арзишҳои
корпоративӣ ва принсипҳои қабулнамуда, «Роҳи Сомон» тӯли солҳои
фаъолияти худ дар бозор тавонист, ки миқёси бизнеси худро васеъ намояд, дар
ҳамаи соҳаҳои фаъолияти худ пешсаф гардад, дар байни ҷомеаи корӣ шӯҳрати
баланд пайдо намояд ва боварии шарикону мизоҷонӣ худро ба даст оварад.

• Дар чорчӯбаи фаъолиятҳои соҳаҳои гуногуни бизнеси худ, ширкат бо зиёда аз
50 ширкатҳо, ки дар 15 кишвари дунё ҷойгиранд ҳамкорӣ менамояд, аз ҷумла:
Туркия, Ҷумҳурии Халқии Хитой, Аморати Муттаҳидаи Араб, Швейтсария,
Эквадор, Руссия, Украина, Белорус, Гурҷистон, Ӯзбекистон ва ғ.

Фаъолияти ширкат
• «Роҳи Сомон» аъзои Палатаи Савдо ва Саноатии Тоҷикистон буда, дар
ярмаркаҳо, намоишгоҳҳо, бизнес – форумҳо ва конфронсҳои гуногуни
баналмиллалӣ иштирок намуда, бизнес-ҷомеаи Тоҷикистонро муаррифӣ
менамояд.

• «Роҳи Сомон» бо ширкати пешсафи ҷаҳон дар соҳаҳои хизматрасонии
инспексионӣ, экспертизӣ, санҷиш ва сертификатсия - SGS ҳамкорӣ менамояд.
• «Роҳи Сомон» бо «Argus» — ширкати мустақили пешқадам оид ба нархгузорӣ
ҳамкорӣ мекунад. Дар фаъолияти тиҷоратии худ ширкат нархгузориҳо ва
таҳлилҳои байналмиллалии бозорҳои молию-ашёвии «Argus» -ро истифода
мебарад.

• Барои ҷалби сармоягузории муфид «Роҳи Сомон» бо ширкати Шветсариягии
«Inoks Capital» ҳамкорӣ мекунад.

Кормандони мо
• Ҳайати кормандони боихтисос – активи асосии ширкат буда, бо шарофати онҳо
натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шудааст. Коллективи ширкат ба кори
самаранок дар воқеиятҳои душвори имрӯза равона карда шудааст.
• Дар ширкат системаи ҳавасмандгардонии кормандон
нишондиҳандаҳои асосии самаранокӣ ҷорӣ карда шудааст.

дар

асоси

• Мутахассисони ширкати «Роҳи Сомон» талаботҳои мизоҷон ва шариконро дар
муддати кӯтоҳ иҷро намуда, қарорҳои худро ба таври оқилона қабул
менамоянд.

Мутобиқат ба меъёрҳои давлатӣ ва корпоративӣ
• «Роҳи Сомон» ҳамаи талаботҳои қонун ва меъёрҳои кишварҳое, ки дар он
фаъолияти худро мебарад, риоя мекунад.
• Кормандони ширкат фарҳанги корпоративиро, ки муносибатҳои софдилона ва
одилонаро ба аъзоёни кормандон, мизоҷон, шарикон, риояи қонунҳо ва
талаботҳои дохилиро кафолат медихад, дар асоси арзишҳои ширкат риоя
менамоянд.

Брендҳои маҳсулотҳои мо

Шарикони мо

Масъулияти иҷтимоӣ
• Аз оғози таъсисёбӣ, ширкат фаъолияти худро бо назардошти масъулияти
иҷтимоӣ дар назди ҷомеа, бо афзалиятҳои рушди миллии Тоҷикистон инкишоф
медиҳад.
• Ширкат ба рушди иҷтимоию иқтисодии ҷомеа тавассути пардохти маблағҳо ба
буҷет, хайрия ва татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ мусоидат менамояд.
• Ҳамчунин, ширкати «Роҳи Сомон» ба масъалаҳои ҳифзи саломатии кормандон,
бехатарӣ ва ҳифзи муҳити зист таваҷҷӯҳи хосса зоҳир мекунад.

Пардохт ба буҷа
• Аз тарафи ширкат дар шакли пардохтҳои андоз, гумрук ва дигар пардохтҳо дар
солҳои 2012-2017 ба буҷаи давлат 235,5 млн. сомонӣ ё 41,2 млн. доллари ИМА
пардохт карда шудааст.
Пардохт ба буҷа, 2012-2017, сомони
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Хайрия, саҳм дар рушди ҷомеа
• Ширкат ба хайрия диққати калон медиҳад, ташаббусҳои ҷамъиятӣ ва миллиро
ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд.
• Ширкат барои дастгирии табақаи аҳолии ниёзманд – оилаҳои камбизоат,
маъюбон, пиронсолон ва ятимон, шахсоне, ки ба кӯмаки тиббӣ ниёз доранд,
кӯмаки мунтазами моддӣ мерасонад.
• Ширкат ташаббуси шарикони худро оид ба рушд – мақомотҳои маҳаллӣ,
ташкилоту муассисаҳои ҷамъиятӣ, давлатӣ ва байналхалқӣ, ки бо онҳо даҳҳо
лоиҳаҳо дар ҷодаи рушд ва дастгирии варзиш, тандурустӣ, маориф, ободии
ҷамъият ва дастрасии оби тоза татбиқ менамоянд, дастгирӣ менамояд.

Хайрия, саҳм дар рушди ҷомеа
• Ширкати «Роҳи Сомон» дар ҳамкорӣ бо шабакаи клиникавии тиббии «Лукмони Хаким» ба
табақаи аҳолии ниёзманд дар гирифтани муолиҷаи тиббии босифат мусоидат менамоянд.
• Ширкати «Роҳи Сомон» резолютсияи Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали
Муттаҳидро дар бораи «Фаъолияти байналмиллалии даҳсола «Об барои рушди устувор»,
«дар солҳои 2018 - 2028», ки бори аввал аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи 7-уми умумиҷаҳонӣ оид ба об пешниҳод
гардида буд, дастгирӣ менамояд. Ҳамин тариқ, соли 2017 дар якҷоягӣ бо мақомоти
маҳаллии вилояти Хатлон, лоиҳаи дастрасии аҳолӣ бо оби тоза дар деҳаи Гулободи
ҷамоати деҳоти Восеъи ба номи Абдӣ Авазов татбиқ карда шуд.
• Инчунин ширкат гузаронидани чорабиниҳои варзишӣ оид ба боксро байни кӯдакон ва
наврасон доимо дастгирӣ менамояд. Махсусан, "Роҳи Сомон" дар гузаронидани
мусобиқаи байналхалқии ҳарсола оид ба бокс, ки ба хотираи устоди варзиши Иттиҳоди
Шӯравӣ Маруф Хусейнов бахшида шудааст, мусоидат мекунад.

Лоиҳаи таълимӣ
• Муассисаи таълимии «Гимназия Сафина» бо омӯзиши амиқи забони олмонӣ яке аз
лоиаҳои иҷтимоии «Роҳи Сомон» ба ҳисоб меравад. «Гимназияи Сафина» соли 2010 дар
ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, вилояти Суғд, Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шуда, хонандагонро
бо сифати баланди дониши замонавӣ таъмин менамояд. Мактаб барои 500 хонанда
пешбинӣ шуда, дар он 41 омӯзгорони баландихтисос аз фанҳои асосӣ дарс мебаранд.
• Қисми зиёди хонандагони гимназияро кӯдакони лаёқатманд ва кӯдакони аз оилаҳои
камбизоат, ятимон, ки ба таври ройгон ё дар асоси имтиёзҳо таҳсил мекунанд ташкил
медиҳад.
• Гимназия дорои тамоми инфрасохтори зарурӣ мебошад. Дорои 10 синфхонаи фаннӣ, 2
синфхонаи компютерӣ (20 адад), 2 лаборатория (химия, физика), китобхона, ошхонаи
муҷаҳҳаз бо 180 ҷойи нишаст ва 2 майдончаи варзишӣ (волейбол, футбол, баскетбол),
инчунин системаи мутамаркази гармидиҳӣ мебошад.

Ҳамкорӣ
• Афзалияти ҳамкорӣ бо ширкат
1.
2.
3.
4.

Ширкати аз ҷиҳати молиявӣ устувор
Таҷрибаи кории бисёрсола дар Тоҷикистон ва дар бозорҳои байналхалқӣ
Фаъолияти бисёрсамта - имконияти ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун
Доштани инфрасохтори замонавӣ дар соҳаи тиҷорат, истеҳсолот ва нақлиётию
логистикӣ

5. Ҳайати мутахассисоне, ки метавонанд дар муддати кӯтоҳтарин, дуруст ва
боихтисос қарор қабул намоянд
6. Доимо бодиққат будан дар сифати баланди молу хизматрасониҳои
таҳвилшаванда, назорати доимӣ дар ҳамаи марҳилаҳо
7. Доштани алоқаҳои васеъи тиҷоратӣ ва эътибори баланд байни ҷомеаи
соҳибкорон

Ҳамкорӣ
• Шарикони мӯҳтарам, мо ба ҳамкорӣ, ташаббусҳо ва саъю кӯшиш барои рушди
бизнес кушод ҳастем. Мо омода ҳастем фикру ақидаҳо ва бизнес пешниҳодҳои
шуморо дида бароем. Барои ин бо мо тамос намоед.

Тамос

ҶДММ «Роҳи Сомон»
735700
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Вилояти Суғд
ш. Хуҷанд, кӯч. К. Хуҷандӣ 43/18
Телефон: +992 3422 4 07 20
Почтаи электронӣ: info@rohisomon.com

