
Барои бо харидор бо як забон савдо кардан, чиро бояд донист!

 ИТТИҲОДИ АВРУПО 

 Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан 
дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 60 соли васеъшавӣ 
онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушди бардавомро бунёд намуда, 
ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро 
нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо устуворона кушиш менамояд, ки ба дастовардҳо ва арзишҳои 
худ давлатҳо ва халқҳои берун аз минтақаи он мавқеъ доштаро ҷалб ва пешкаш 
намояд. 
Комиссияи Аврупоӣ (КА) - мақомоти иҷрокунандаи Иттиҳоди Аврупо мебошад. 
Комиссияи Аврупоӣ – бо панҷ давлати Осиёи Марказӣ ҳамкорӣ менамояд: 
Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Узбекистон, ҳамкорӣ ҳам 
ҳамкории дуҷониба ва ҳам ҳамкории дар сатҳи минтақавӣ мебошад. 

Барномаи «Осиёи Марказ-Инвест» - соли 2007 дар доираи Стратегияи 
Минтақавии Комиссияи Аврупоӣ дар Осиёи Марказӣ барои солҳои 2007-2013 
қабул гардида аст. 

Мақсади Барномаи «Осиёи Марказӣ -Инвест» - паст намудани сатҳи камбизоатӣ 
дар давлатҳои Осиёи Марказӣ бо роҳи дастгирии бахши хусусӣ мебошад. 

Таваҷҷӯҳи махсус барои рушди корхонаҳои хурд ва миёнаи соҳибкорӣ ва 
дастгирии онҳо баҳри қадам ба қадам воридшавӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ 
мебошад. 

... ФАРҚИЯТИ 
МАФҲУМИ СИФАТ АЗ

БЕХАТАРИИ МАҲСУЛОТ?

Маводи мазкур бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо 
дар доираи барномаи «Осиёи Марказӣ - Инвест V» 
омода ва ба чоп расидааст. Фикрҳои дар ин мавод 
овардашуда, набояд ҳатман фикрҳои Иттиҳоди 
Аврупоро инъикос кунанд. 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
Суроға  к. Адҳамов, хонаи 74, 
  Душанбе, Ҷумҳурии 
  Тоҷикистон 
Телефон          + 992 37 221 74 07
Факс                 + 992 372 214321  

www.ec.europa.eu

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 
Ҷумҳурии Узбекистон: 
Суроға  ш.Тошканд, ноҳияи
  Юнусобод, хиёбони 
  Амир Темур 107 Б 
Телефон          +998 78 120 16 01
Факс                 +998 71 120 16 08

 www.hilfswerk.tj 



Стандартҳои тиҷоратӣ чист?

ТАЛАБОТИ МАҲСУЛОТ НИСБАТИ:

- Андоза;
- Пухта расидагӣ;
- Нуқсон;
- Ранг;
- Шакл;
- Намуди зоҳирӣ.

КАДОМ СТАНДАРТҲО ИСТИФОДА МЕШАВАНД

ЧИ ТАВР ТАФТИШ МЕШАВАНД

ЧИ ТАФТИШ МЕШАВАД
Партияи маҳсулоти тайёр

КИ ТАЛАБ МЕКУНАД?
B2B, шабакаҳои савдои яклухт 
ва чакана, истеъмолкунандагон

ГУЗАРОНИДАНИ
ИНСПЕКСИЯ

ТАРТИБ ДОДАНИ 
САНАД

ТАЛАБОТИ МАҲСУЛОТ НИСБАТИ:

КАДОМ СТАНДАРТҲО ИСТИФОДА МЕШАВАНД

ЧИ ТАВР ТАФТИШ МЕШАВАНД

ЧИ ТАФТИШ МЕШАВАД
Шарту шароити корхона 
ва технологияи истеҳсолот

КИ ТАЛАБ МЕКУНАД?
Мақомоти ваколатдори давлатӣ дар 
кишвари содиркунанда ва воридкунанда, 
нуқтаҳои  савдои чакана, истеъмолкунандагон

ГУЗАРОНИДАНИ 
АУДИТ

ДОДАНИ
СЕРТИФИКАТ

Стандартҳои тиҷоратии сифат бо 
мақсади мусоидат ба савдо тавассути 

гурӯҳбандии маҳсулот дар асоси 
хусусиятҳои беруна ва органолептикӣ 

таҳия карда мешаванд.

Стандартҳои системаи идоракунии 
бехатарии хӯрока барои таъмини 
бехатарии хӯрока ва зарар нарасонидан 
ба саломатии истеъмолкунандагон 
таҳия карда мешавад.

- Хатари кимиёвӣ
- Хатари физикӣ 
- Хатари биологӣ
- Аллергенҳо

КИ ТАФТИШ 
МЕКУНАД

Нозирони
дохилӣ

Нозирони
хусусӣ

Нозирони 
давлатӣ

КИ ТАФТИШ 
МЕКУНАД

Аудитори ваколатдор аз 
мақомоти аккредитатсияшуда 

Стандартҳои системаи идоракунии 
бехатарии хӯрока чист  ?


