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ارتقا و افزایش ظرفیت تولید کارخانه تولید آمونیاک و کاربامید موجود، همچنین راه  ایده اصلی پروژه

  اندازی تولید دیگر انواع کودهای معدنی

خصوص محصوالتشان و صادرات به کشورهای تأمین نیازهای کشاورزان داخلی در  هدف / نتیجه پروژه

   همسایه در منطقه

 2902تأسیس شده در سال  تاریخچه کارخانه

هزار تن  227راه اندازی شد. ظرفیت طرح کارگاه  2902کارگاه آمونیاک در آوریل سال 

، پس از نوسازی کارگاه، ظرفیت اولیه آمونیاک 2927آمونیاک در سال است. در سال 

    .هزار تن در سال افزایش یافت 0/270در سال( به دلیل توسعه، به  هزار تن 227)

فعالیت خود را آغاز کرد. تولید اوره شامل  2902کارگاه تولید کاربامید در آوریل سال 

هزار تن در سال می رسد.  97دو واحد فنی مجزا می شود که ظرفیت هر یک به 

، پس از 2941باشد. در سال هزار تن اوره در سال می  247ظرفیت طرح کارگاه 

  .هزار تن در سال افزایش یافت 297نوسازی کارخانه، تولید کاربامید به 

طبق طبقه بندی ایمنی و تأمین برق بی وقفه، کارگاه کاربامید متعلق به دسته اول 

 .دریافت کنندگان انرژی است

 هزار تن 077میلیون و  2 ظرفیت تولید پیش بینی شده

  7722-7724معدنی در سال  واردات کودهای

  روسیه، قزاقستان و ازبکستان  کشورها

 میلیون دالر آمریکا 11 هزار تن 077 نیتروژن

 میلیون دالر آمریکا 0 هزار تن 77 فسفر

 میلیون دالر آمریکا 27 هزار تن 07 سایر

  میلیون دالر آمریکا 09 هزار تن 017 مجموع
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 حجم صادرات پیش بینی شده

 )در صورت وجود(مناطق 

 قرقیزستان به هزار تن 077

 افغانستانبه  میلیون تن 2

 سال 7  مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه

مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی پروژه 

  و غیره( 

 نیاز به طرح توجیهی دارد.

 هزینه کلی پروژه

 شامل

 میلیون دالر آمریکا 017

 میلیون دالر آمریکا --بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 017سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 %24 قابلیت سوددهی

  سال 1 دوره بازگشت سرمایه

 سرمایه گذاری مستقیم نوع سرمایه گذاری

 (ساخت، بهره برداری و واگذاری) BOT قرارداد سرمایه گذاری، ایجاد شرکت سهامی و فرم مشارکت سرمایه گذار

واردات ماشین های کشاورزی معاف از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده  - امتیازات / مزایای مالیاتی و گمرکی

  .می باشد

درصدی نرخ مالیات ارزش افزوده برای وارد کردن و متعاقباً تحویل  17کاهش   -

قل افراد در خودروهای جدید )اتومبیل، وسایل نقلیه موتوری که عمدتاً برای حمل و ن

  ه(رنظر گرفته شده است، وسایل نقلیه موتوری در نظر گرفته شده برای حمل بار، و غی

توقف بازرسی از فعالیت های واحدهای تجاری فعال در زمینه تولید به مدت دو سال  -

(7777-7724 ) 

سال،  1معافیت شرکت های جدید تولید کاال از پرداخت مالیات بر درآمد به مدت  -

ماه از تاریخ ثبت دولتی  27وط بر آنکه مؤسسین این شرکت ها ظرف مدت مشر

 -  .میلیون دالر است 1مشخص کنند که وجوه صندوق سرمایه گذاری قانونی بیش از 

معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده برای وارد کردن تجهیزات 

 د.دهن فنی واحد میتولید و فرآوری و قطعات مربوطه که تشکیل یک کیت 

امکان ارائه یک نظام مالیات و عوارض گمرکی خاص مطابق با قرارداد سرمایه گذاری  -

)شامل معافیت از پرداخت تمامی انواع مالیات و اعطای مزایای مالیاتی دیگرو همچنین 

معافیت از کل پرداختی های گمرک، تسهیل رویه گمرکی، و ارائه دیگر امتیازات 

 (.قانون تعبیه نشده استگمرکی که در 

بر  سال از پرداخت مالیات 1میلیون دالر، شرکت به مدت  1با سرمایه گذاری بیش از  -

 د.درآمد معاف خواهد بو

  .مزایای دیگر قابل مذاکره می باشد -

 شاخص های فنی

 جمهوری تاجیکستان، والیت ختالن، شهر سربند موقعیت و محل پروژه

 هکتار 220 اندازه کل کارگاه تولید )زمین( مورد نیاز  

  هکتار 02 مساحت زیر تولید

 477 تعداد شغل های پیش بینی شده



 زیرساخت ها / ارتباطات 

 .خط اختصاصی انتقال برق به همراه ترانسفورماتورهای آن وجود دارد تأمین برق

 .در نزدیکی رودخانه واقع شده است تأمین آب

  .خط لوله گاز وجود دارد گاز تأمین
 .دسترسی به کارگاههای آزمایشی خود سایر

 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

   نزدیک به جاده اصلی جاده

 کیلومتر به فرودگاه بین المللی باختر 7 فرودگاه

 متر از ایستگاه راه آهن 177 راه آهن

 کیلومتر از شهر باختر 27 سایر

 دوشنبهکیلومتر از شهر  227

 
 


