
 
 

 

 

Равобити Ташкилотҳои Дастгирии Соҳибкорӣ ва  

Корхонаҳои Рақобатпазир дар Тоҷикистон ва Қирғизистон 
 

ш. Душанбе, 19 майи соли 2017 – Дар Тоҷикистон ва Қирғизистон марҳилаи дигари 

лоиҳаи барномаи Иттиҳоди Аврупо Central Asia Invest IV зери унвони «Равобити 

ташкилотҳои дастгирии соҳибкорӣ ва корхонаҳои рақобатпазир дар 

Тоҷикистон ва Қирғизистон» (NICE-TAK) шурўъ гардид. Лоиҳаи мазкур идомаи 

лоиҳаҳои «Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва савдои 

боадолат» ва «Васеъ намудани имкониятҳои иқтисодии бонувони тоҷик», ки 

онҳо дар солҳои қаблӣ бомуваффақ амалӣ карда шуда буданд, ба шумор меравад.  

 

Мақсади асосии NICE-TAK баланд бардоштани сатҳи рушди бахши хусусӣ дар 

Тоҷикистон ва Қирғизистон буда, дар натиҷа афзоиши бештари ММД–и ду кишвар 

дар давраи аз соли 2016 то соли 2019 дар назар аст. 

 

NICE-TAK мақсади мазкурро тавассути ёрӣ додан ба  ташкилотҳои тиҷоратии 

миёнарав (ТТМ) ҷиҳати баланд бардоштани иқтидори онҳо барои кўмак намудан ба 

рушди корхонаҳои хурду миёна (КХМ) дар се самт амалӣ менамояд: ҳимояи 

манфиатҳои онҳо, хизматрасониҳои мавриди ниёзи КХМ ва рақобатпазирӣ дар 

бозорҳои дохилӣ ва байналхалқӣ. NICE-TAK фаъолияти худро ба самти ташкилотҳои 

тиҷоратии миёнарав дар ҳарду кишвар равона месозад, ки онҳо иқтидори баланди 

фаро гирифтани КХМ ё ин ки ҳамкорӣ намудан бо онҳоро доранд ва инчунин диққати 

махсус ба баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи ҳунармандӣ, равона карда 

мешавад.  

 

Қайд кардан ҷоиз аст, ки лоиҳаи NICE-TAK аз ҷониби консорсиуми байналхалқӣ 

амалӣ карда мешавад, ки ба ҳайати он ташкилотҳои зерин дохил мешаванд: 

Ташкилоти ғайридавлатии байналмиллалии итолиёии CESVI, Ассотсиатсияи миллии 

соҳибкории хурд ва миёнаи Тоҷикистон (АМСХМТ), Ассотсиатсияи миллии занҳои 

соҳибкори Тоҷикистон (АМЗСТ), Бизнес клуби Бишкек (БКБ) ва Иттифоқи 

ҳунармандони Тоҷикистон (ИҲТ). Консорсиумро  ташкилоти олмонии SEQUA идора 

мекунад.    

 

Барои маълумоти иловагӣ  ба Мадина Каримова, ҳамоҳангсози лоиҳаи ташкилоти Cesvi, 

тавассути суроғаи  электронии tajikistan_officer@cesvioverseas.org ё телефони (+992) 

93 325 02 25 ё ба Канат Ногойбаев, коршиноси робита бо ҷомеаи Бизнес клуби Бишкек 

тавассути телефони (+996 312) 93 55 81 ва  суроғаҳои электронии office@bdk.kg; 

pr@bdk.kg муроҷиат намоед. 
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Лоиҳаи аз ҷониби ташкилотҳои  
зерин амалӣ карда мешавад: 

 

 
   

 

 
 

sequa gGmbH, Partner of 
German Business, кўчаи 
Александр 10,  D-53111 
ш.Бонн 
http://ww w.sequa.de 
 
 
 
 
 

Ташкилоти ғайритичоратии 

фонд Cesvi дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

кўчаи М. Турсунзода, 124 

734003, ш. Душанбе ,Тоҷикистон    

Тел: (+992) 44 600 6302 
Суроғаи электронӣ: 

tajikistan@cesvioverseas.org 

www.cesvi.eu  

 
Лоиҳаи мазкур аз ҷониби 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 
мешавад. 

 

Намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Кўчаи Адхамов 74 
734013, ш. Душанбе,  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Тел.:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 

 

 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu  

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan   

 
 

 
 

 

 
 

 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат 

аст, ки онҳо қарор додаанд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. 

Ҳамроҳ таи 60 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи 

устувор, демократӣ ва рушти бардавомро 

бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти 

фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии 

шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо 

омода аст, муваффақиятҳо ва арзишҳояшро 

бо мамолик ва қавмиятҳои берун аз 

сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, 

Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 

1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола 

барои рушти мамлакат тақрибан 35 млн. евро 

пешниҳод менамояд. 

 

 

 

 
БКБ 

Кўчаи Исанова 143/1 
ш. Бишкек, Қирғизистон 

                       Тел.: (+996 312) 93 55 81  

Суроғаи электронӣ: office@bdk.kg    
 

 
АМСХМТ 
Хиёбони Рудаки 137,   
734003, ш. Душанбе, Тоҷикистон  

Тел.:  ( + 992  44) 625 00 08 

Суроғаи электронӣ: info@namsb.tj 
www.namsb.tj 

https://www.facebook.com/namsb.tj 
 
 

 

 

 

АМЗСТ 

Кўчаи Фирдавсӣ 127, 

735700,  ш. Худжанд,  Тоҷикистон 
                         Тел.: (+992) 92 775 4008 

                                   (+992) 92 905 0178   
                         Суроғаи электронӣ: info@nabwt.tj 

www.nabwt.tj 

 

 

 

 
ИҲТ 

Суроға: кўчаи Тахмос 377  

734042, ш. Душанбе, Тоҷикистон 
Тел.: (+992) 44 620 6137 

Суроғаи электронӣ: uct.prmanager@mail.com   
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